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A Unisys otimiza recursos do Agile Business Suite
Em dezembro de 2007, a Unisys iniciou atividades para transferir muitas responsabilidades de suporte e
desenvolvimento do Agile Business Suite (AB Suite) para Bangalore, Índia. (O Support for Enterprise
Application Environment - EAE foi transferido com sucesso para a Índia em 2007.) Nossa principal
equipe de arquitetos, engenheiros-seniores e gerentes foi mantida na Austrália para coordenar a
evolução e direcionar os esforços de desenvolvimento futuros. Além disso, o AB Suite permanece
como um programa significativo e estratégico da Unisys e continua a ser visto como um uma tecnologia
líder do setor.
Developing Agility conversou recentemente com Mike Heggen, EAE/AB Suite Project Management, Curt
Leong, EAE/AB Suite Engineering e Diane McGonigle, Senior Marketing Manager, para saber o ponto de
vista deles quanto à migração e tirar as dúvidas de nossos leitores a respeito da mudança.
Developing Agility: Quem os clientes devem chamar agora para o suporte? Como essa mudança afetará os tempos
de resposta? Os procedimentos de escalação funcionarão da mesma maneira e que recurso os clientes têm se
ficarem insatisfeitos?
Mike Heggen: Os canais de suporte permanecem os mesmos. Os clientes ainda devem entrar em contato com a
pessoa de suporte em campo da Unisys que, então, se comunicará com a equipe de engenharia por meio dos
mecanismos existentes. Não esperamos que os clientes ou pessoal de campo da Unisys percebam qualquer
diferença no processo de suporte devido à mudança de local geográfico da equipe de engenharia.
Curt Leong: Da mesma maneira, os procedimentos de escalação permanecemos mesmos. Os processos gerais
da Unisys permanecem em vigor e, após o término do período de transição, os clientes devem esperar um
retorno ao nível de serviço anterior.
Diane McGonigle: Se você seguir os processos padrão e ficar insatisfeito com os resultados, entre em
contato comigo. Meu e-mail é Diane.McGonigle@unisys.com.
Developing Agility: Quais medidas a Unisys tomou para assegurar que a qualidade do suporte permaneça nos
níveis atuais após a transição para Bangalore?
Mike Heggen: As equipes de engenharia em Bangalore estão sob intenso treinamento prático com o produto
e processos para atingirem altos níveis de suporte. Nossos clientes devem saber que a equipe principal
ACUS permanece como a interface principal entre o pessoal de campo da Unisys e as equipes de engenharia
na Índia.
Curt Leong: Além disso, nós estabelecemos um rigoroso programa para controlar o desempenho em relação
às metas de serviço. A equipe ACUS está apta a avaliar continuamente as equipes de engenharia para
assegurar a adequação com o processo de suporte e melhorias de desempenho contínuas. De fato, as
metas de nível de serviço que estabelecemos agora são mais altas que as anteriores.
Developing Agility: Por que mudar o desenvolvimento do AB Suite agora?
Curt Leong: O AB Suite está em um ponto em seu ciclo de vida no qual a Unisys pode otimizar seu
investimento em desenvolvimento e suporte contínuos. A arquitetura do produto é adequada e o
desenvolvimento inicial está terminado. Nós concluímos que era a hora certa de tirar grande proveito dessas
habilidades criadas gradualmente em Bangalore.
Mike Heggen: As pessoas não devem menosprezar o fato de que nosso parceiro de atendimento global,
Keane, esteve envolvido diretamente no desenvolvimento e suporte do AB Suite pelos últimos três ou quatro
anos. Sendo assim, não estamos criando uma equipe a partir do zero e muitos dos engenheiros já têm
experiência. Observe que migrar da Austrália para Bangalore traz vantagens de fuso horário significativas, >>
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especialmente para clientes na Europa, Oriente Médio e África. Há até um aumento na sobreposição de fuso
horário para a costa lesta dos Estados Unidos.
Diane McGonigle: O que a Unisys está fazendo com o AB Suite não é diferente do que muitas outras
empresas de tecnologia estão fazendo. Nossos clientes nos contaram que compreendem porque estamos
fazendo isso do ponto de vista empresarial. Tendo dito isso, eles estarão observando bem de perto para
terem certeza de que tudo está sendo feito da maneira correta.
Developing Agility: Uma grande porcentagem de instalações EAE ainda estão planejando sua mudança para o AB
Suite. O que essa mudança significa para aqueles que ainda não migraram para o AB Suite?
Mike Heggen: Os clientes não devem mudar ou adiar seus planos de migração devido a essa mudança. Os
principais pontos para uma migração bem-sucedida para o AB Suite são:
• Criar um plano de projeto sólido que detalhe todas as etapas da transição
• Reservar tempo adequado para testes
• Coordenar o cronograma de migração com o cronograma IC publicado pela Unisys
Curt Leong: Os marcos e pontos de controles bem estabelecidos asseguram que quaisquer problemas com a
migração serão rapidamente identificados para ação corretiva. Pedimos que nossos clientes trabalhem
diretamente com o pessoal de campo da Unisys e informem seus planos de migração antecipadamente.
Você terá os melhores serviço e suporte possíveis ao planejar e testar antecipada e freqüentemente.
Developing Agility: Muitas organizações dependem do pessoal da Unisys para suportar a transição para o AB
Suite e resolver rapidamente quaisquer problemas e dúvidas que possam aparecer. Isso será diferente com a
mudança para a Índia?
Mike Heggen: Conforme mencionei anteriormente, a equipe principal na Austrália continuará a ser a interface
com a engenharia do AB Suite na Índia. O fato de que o suporte EAE já é feito totalmente pelo Unisys Global
Technology Center em Bangalore deve inspirar confiança em nossos clientes de que a transição para o AB
Suite será tranqüila. E a Unisys tem muitos recursos de campo treinados pelo mundo que estão prontos para
ajudar nossos clientes com seus planos e projetos de migração.
Developing Agility: Qual é o impacto dessa mudança no cronograma das novas capacidades e atualizações do AB Suite?
Curt Leong: Houve um pequeno problema durante os estágios iniciais do período de transição e as Interim
Corrections (ICs) atrasaram. Nós redefinimos o cronograma de IC 2008, o qual foi publicado no site de
suporte do AB Suite e entregamos o IC 1475 em 12 de fevereiro de acordo com esse cronograma atualizado.
Novos recursos da próxima versão do AB Suite estão sendo considerados em conjunto com a equipe de
marketing da Unisys e esperamos a confirmação do cronograma de entrega em breve.
Developing Agility: Alguns clientes antigos devem se lembrar do tempo que levou a transição do LINC da Nova
Zelândia para a ACUS. O que tem sido feito para tornar essa nova transição mais eficiente/rápida/melhor?
Quando essa transição começará/terminará? Quais mecanismos de treinamento a Unisys está usando para
transferir o conhecimento do produto para as equipes na Índia?
Mike Heggen: A transição do LINC foi diferente do projeto atual em um aspecto significativo que foi a
relutância da organização (terceiro). Isso adicionou tempo e dificuldades consideráveis ao processo de
transição. Muitos de nós na equipe ACUS principal estivemos envolvidos na transição do LINC para ACUS e
estamos aplicando aquelas lições nesse processo de transição. Os pontos principais são manter o foco e
montar um cronograma agressivo, sem sacrificar a qualidade ou o serviço.
Curt Leong: O treinamento foi cuidadosamente planejado e organizado. Além disso, há muito mais
documentação de arquitetura e design para o AB Suite do que havia no caso da transição do LINC. O
treinamento direto em Bangalore começou e continuará em março. Após isso, haverá um período de avaliação e
treinamento adicional no local, conforme necessário. Nosso plano é ter um membro sênior da equipe principal
ACUS em Bangalore todo o tempo durante a transição e depois disso. >>
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Developing Agility: As pessoas podem interpretar essa mudança como um corte de recursos do programa. Qual
é o compromisso da Unisys com o AB Suite a longo prazo?
Diane McGonigle: A Unisys mantém seu compromisso com o AB Suite e esse compromisso pode ser medido
em termos de pessoas. Com essa transição, os recursos do EAE e do AB Suite serão aumentados em 10 a
15 por cento em 2008. A Unisys simplesmente mudou seu modelo de investimento para tirar vantagem de
seu espaço para aumento global de recursos. Nossos clientes devem saber também que há engenharia do
AB Suite em Xangai, China, onde uma equipe está trabalhando para criar uma capacidade de migração
especificamente direcionada ao mercado asiático.
Estamos confiantes de que a transição trará a oportunidade de fornecer a nossos clientes um nível de
suporte melhor e um produto aprimorado.
Developing Agility: Há algo mais que você acha que os leitores de Developing Agility devem saber sobre a
transição da engenharia e suporte do EAE e AB Suite para Bangalore, Índia?
Mike Heggen: Queremos enfatizar mais uma vez que o EAE já foi transferido com sucesso para a equipe da
Unisys em Bangalore. A equipe ACUS usou a experiência obtida na transição do LINC para mudar o EAE com
sucesso. Nós alavancaremos mais essa experiência à medida que novas equipes do AB Suite, tanto na
Unisys da Índia quanto em Keane, aceitarem o desafio.
Para ler a carta de anúncio oficial da transição, visite eCommunity.

Onde está Samy?
Muitos clientes do EAE e AB Suite tiveram a
oportunidade de conhecer pessoal ou virtualmente
Lakshminarayanan Vaidyanathasamy (LNV Samy) que,
até bem recentemente, era diretor da ACUS. Samy
continuará a ser responsável pelo EAE e AB Suite em
sua nova função como chefe da Unisys Global
Technology Centre Solutions. Sua nova equipe é
responsável pela entrega de soluções e software e de
vários programas da Unisys a partir dos Global
Technology Centres com base na Índia, China e e
Austrália, bem como de parceiros de atendimento global
da Unisys.
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“Eu continuo firme em meu envolvimento
contínuo com a engenharia e clientes do EAE
e do AB Suite em minha nova função como
chefe do Global Technology Centre Solutions.
Isso aumentará a habilidade da Unisys para
entregar soluções de alta qualidade e suporte
ao cliente usando recursos globais.”
LNV Samy, chefe do Global Technology Centre Solutions da
Unisys Corporation
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Incentivos para inovação:
2008 UNITE Annual Technology Conference
(Conferência Anual de Tecnologia)
O velho ditado é verdadeiro: “duas cabeças pensam melhor do que uma”. Isso certamente é verdade
em uma conferência voltada ao conhecimento com base no conceito de compartilhamento de
eficiências empresariais e inovações do setor. A 2008 UNITE Annual Technology Conference
(Conferência Anual de Tecnologia) (www.unite.org) está levando esse conceito a sério e oferecendo
aos participantes de 2008 mais incentivos do que nunca para virem à Flórida em outubro e ouvirem,
em primeira mão, o que as pessoas já estão falando.
A 2008 UNITE Conference — em Orlando, Flórida, de 19 a 22 de outubro — promete ser maior (mais
participantes!) e melhor (mais conhecimentos direcionados!) que nunca, graças aos três novos programas de
inscrições oferecidos neste ano:
1. Registration Certificate Program
Uma ou mais pessoas de sua organização participaram da UNITE em 2007? Em caso afirmativo, você está
qualificado para esse programa de incentivos. Você receberá um certificado de inscrição para cada
participante de 2007 totalmente pago. Eis como o certificado de inscrição pode ser usado. Para cada
participante totalmente pago que sua organização enviar à UNITE 2008, você pode usar um certificado para
inscrever um colega adicional por uma taxa de desconto de US$ 400. Por exemplo, se você enviou dois
participantes em 2007, você está qualificado para dois certificados na UNITE 2008. Na UNITE 2008, após
inscrever dois participantes totalmente pagos, você poderá usar seus certificados para enviar mais dois
participantes por US$ 400 cada. Para resgatar seus certificados, sua organização deve primeiramente
adequar o número de inscrições ao número de certificados de inscrição recebidos. Se ninguém de sua
organização participou da UNITE 2007, mas sim da UNITE 2006, então você ainda poderá se beneficiar
desse incentivo! Visite www.unite.org para obter detalhes completos sobre esse programa.
2. New Attendee Program
Se você não participou da UNITE 2006 ou UNITE 2007, você é considerado um novo participante e está
qualificado para uma taxa de inscrição com desconto de US$ 400 (total) para até dois participantes. Visite
www.unite.org para obter mais informações.
3. Registration Fee Deposit
Faça um depósito não reembolsável de US$100 até 1º de maio de 2008 para cada pessoa de sua empresa
que planeja participar e cada pessoa estará qualificada para a taxa de inscrição antecipada. O restante será
pago em 3 de outubro de 2008. Essencialmente, o depósito não reembolsável “segura” o preço com
desconto após o prazo final para inscrições antecipadas (visite www.unite.org para obter mais informações).
As taxas de inscrição da UNITE 2008 serão anunciadas em poucos meses. >>

“O programa de incentivo UNITE criado para os participantes de 2008 é propositadamente o mais
generoso programa já oferecido”, disse George McGowan, Jr., presidente da UNITE e da McGowan
Computer Associates, Inc. “A Unisys tem muitas iniciativas empolgantes e orientadas a valor sendo
implementadas em 2008 e é essencial que os membros de nossa comunidade estejam
envolvidos nesse período excepcionalmente inovador. A comunidade, como um todo, beneficia-se
do aumento da participação. Estamos apenas fazendo a nossa parte para assegurar que a UNITE
2008 ofereça aos participantes as melhores idéias coletivas, ROI e estratégias utilizáveis que qualquer
conferência deste ano.”
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Chamada para apresentações
Se você tem uma idéia para um tópico de discussão na UNITE 2008, envie-a usando o sistema UNITE
Abstract Call for Presentations (www.unite-papers.org/Abstracts) ou envie um e-mail para
uniteinc@unite.org. Envolva-se. Envie um resumo para tornar-se um possível palestrante em uma
apresentação EAE — ou em muitas outras apresentações — no evento de Orlando. A chamada para
envio de apresentações encerra-se em 24 de abril de 2008.
Você não deve perder a 2008 UNITE Annual Technology Conference (Conferência Anual de Tecnologia)
(www.unite.org). Como usuário do EAE ou AB Suite, não há melhor lugar para conhecer as últimas
novidades e capacidades no Agile Business Suite ou para interagir com outros usuários do EAE e AB
Suite. A exposição do EAE é sempre recheada de apresentações e laboratórios práticos que permitem
experimentar os novos recursos do produto em primeira mão. As apresentações do EAE, entretanto,
são apenas algumas das muitas apresentações valiosas do evento. Sendo assim, tire vantagem dos
incentivos da UNITE e traga colegas de outros departamentos em sua organização de TI!
Se você tiver qualquer pergunta sobre a UNITE 2008, envia um e-mail para uniteinc@unite.org.

ReFormat, ReFactor, ReEldor

Por Alan Hood

Como os leitores assíduos de Developing Agility sabem, o AB Suite oferece uma grande oportunidade
para os locais com EAE manterem o valor em seus aplicativos existentes ao passarem para um
ambiente moderno. Um novo ambiente de desenvolvimento fornece novas oportunidades para
padronizar processos e simplificar seu código. Mas se houver inconsistências em seu EAE LDL, elas
migrarão para o AB Suite e LDL+. Os exemplos podem incluir:
• Uso inconsistente de abreviações de comando.
• Entrada aleatória de comentários in-line.
• Algumas declarações muito longas após a migração devido ao aumento de qualificação de nomes
e, talvez, falta de linhas de continuação no modelo EAE.
Além disso, veja a maneira como Insertable Global Logic foi importada e modificada no AB Suite e
imagine como os desenvolvedores controlarão todos esses parâmetros.
Se nenhum desses pontos for pertinente ao seu sistema, ReEldor é a ferramenta para você.

O que é o ReEldor?
ReEldor.exe é um utilitário que executa atividades de reformatação e refatoração na lógica LDL+ nos modelos AB
Suite. Atualmente, ele trabalha com a formatação da lógica LDL+ (também conhecida como Pretty Print), bem
como a refatoração da lógica LDL+ para minimizar as strings de substituição Insertable. Usando instruções
fornecidas em uma interface de linha de comando, o ReEldor faz alterações diretamente em seu modelo no AB
Suite Developer Repository.
Observação: como em qualquer processo que modifica um banco de dados ou repositório, é importante fazer
backup do modelo antes de usar seu utilitário. Isso assegura que você possa voltar ao modelo original se
considerar que as alterações feitas pelo utilitário não são aceitáveis. >>

Refactor transforma um programa ao mesmo tempo em que preserva seu comportamento. Por
exemplo, ReEldor reduz a lista de parâmetros em um GLG sem alterar a funcionalidade desse GLG.
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O que faz o ReEldor e como ele funciona?
O objetivo desse utilitário é reformatar e refatorar a lógica LDL+ para modelos que tenham migrado do EAE 3.3.
O utilitário registra suas atividades em um arquivo de log para facilitar a visualização do que foi modificado. Há
também uma opção que registra as alterações (sem fazer qualquer alteração) de modo que você possa
facilmente determinar quais opções selecionar.
Pretty Print
Os recursos de formatação da lógica “Pretty Print” do ReEldor são bastante diretos e fáceis de serem
compreendidos pelos desenvolvedores do EAE. A meta é “embelezar” e padronizar o código tornando-o mais
fácil de ler e manter.
Por exemplo, você pode especificar:
• Se os comandos LDL+ deve ser abreviados ou não (DW ou DoWhen) ou se eles devem ser listados em letras
maiúsculas ou combinadas (DOWHEN ou DoWhen); a formatação em letras maiúsculas ou combinadas pode
também ser aplicada separadamente para palavras-chave.
• A posição inicial dos comentários que aparecem no final de uma linha lógica.
• A posição inicial dos operandos nos comandos que os utilizam, como a instrução Move
• Um tamanho de tab para controlar o valor do recuo
• O tamanho máximo da linha antes de uma continuação de linha ser inserida
Você pode até fazer com que o ReEldor converta automaticamente suas instruções “DoWhen” em “If”!
Minimizar strings de substituição Insertable
O EAE fornece um capacidade poderosa com a Insertable Global Logic (GLG). As GLGs são avaliadas dentro do
ambiente no qual são referenciadas. Para ilustrar esse conceito, considere que VALIDATE-CUSTOMER GLG
executa uma LOOK.UP do CUST Ispec por número, usando o campo de item de dados da tela chamado NUMBER.
Quando esse GLG é inserido no SALE Ispec, ele usa os dados da tela de SALE, mas ao ser inserido no CRED
Ispec, ele usa o campo NUMBER de CRED. Como o GLG é inserido in-line no EAE como uma macro, nenhuma
qualificação adicional do item de dados é necessária.
Dada a natureza orientada a objetos do modelo AB Suite, a Insertable Global Logic é tratada ligeiramente
diferente. Em vez de ser inferida puramente do contexto da lógica, os itens de dados exclusivos são passados
como parâmetros no GLG. Isso ativa o GLG, que é implementado como uma classe no AB Suite, a ser
totalmente encapsulada, facilitando a manutenção contínua. Esse método é fácil de ser entendido quando o
GLG está sendo criado a partir do zero no AB Suite, mas pode haver problemas quando um aplicativo migra do EAE.
Para lidar com os dados exclusivos e sensíveis a contexto mencionados em um GLG (da maneira que são
trabalhados no EAE), o processo de importação do AB Suite cria uma lista de parâmetros, incluindo todos os
dados externos que serão usados pela lógica no GLG. O AB Suite Importer faz um excelente trabalho de
definição da interface para duplicar corretamente o comportamento do aplicativo EAE, mas as listas de
parâmetros resultantes podem ser muito grandes e confusas. Entra o ReEldor.
O ReEldor reduz a lista de parâmetros movendo dados que podem ser derivados de fontes visíveis publicamente
no GLG. Portanto, se houver quaisquer itens de dados usados diferentemente, dependendo do contexto, ele
criará parâmetros para esses itens. Onde o GLG for referenciado na lógica, a lista de parâmetros receberá os
valores de dados locais.
Olhando para o VALIDATE-CUSTOMER GLG mencionado anteriormente, a alteração pode se parecer com este
simples exemplo:
Insert Validate_Customer (SALE.Number) : When called from SALE
Insert Validate_Customer (SALE.Number) : When called from CRED
Mas com modelos EAE complexos, há casos em que a lista de parâmetros em uma chamada GLG pode ter
diversas linhas de lógica. Isso acontece devido ao GLG usar muitos itens de dados GSD ou ser usado em
diversos lugares, cada um em um contexto muito diferente. Nesses casos, o ReEldor removerá as strings de
parâmetros que sejam iguais em todos os casos e inserirá a lógica apropriada no GLG, deixando apenas os
parâmetros que sejam exclusivos devido ao contexto. >>
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Se necessário, o ReEldor criará novas strings de parâmetros adicionais que agirão como parâmetros
intermediários, os quais reduzem o número de parâmetros ainda mais. O objetivo é mover-se o máximo possível
para o GLG e, a partir daí, criar o ponto do qual ele será chamado na lógica de maneira tão simples quanto
possível.
Eis um exemplo ligeiramente mais complexo em que os qualificadores comuns são removidos dos nomes
qualificados em strings de substituição.
Antes das instruções Insert do Refactor
Insert IGLG (_DA1 = GRPA.GRPB.DA1 & _DA2 = GRPA.GRPB.DA2 & _DA3 = GRPA.GRPB.DA3)
Insert IGLG (_DA1 = GRPX.GRPY.DA1 & _DA2 = GRPX.GRPY.DA2 & _DA3 = GRPX.GRPY.DA3)
Após as instruções Insert do Refactor
Insert IGLG (_PARAM1 = GRPA.GRPB)
Insert IGLG (_PARAM1 = GRPX.GRPY)
No exemplo acima, três strings de parâmetros são condensadas em apenas uma. Nos aplicativos mais
complexos, o impacto pode ser ainda mais profundo. Em alguns casos, nos quais todos os dados usados no
GLG provêm do fontes públicas, como GSDs, o ReEldor pode ser capaz de remover completamente os
parâmetros.

Quem deve usar o ReEldor e quando?
As capacidades de duas teclas do ReEldor, Pretty Print e Insertable, são definidas separadamente e são
geralmente usada em momentos diferentes. É importante observar que o ReEldor pode ser executado no seu
modelo todo, em um segmento ou em um simples objeto como Funcional Area ou Activity.
Qualquer local de desenvolvimento pode se beneficiar do recurso Pretty Print, o que ajuda a tornar sua lógica
LDL+ mais consistente em aparência e uso. O recurso Pretty Print pode ser usado em seu modelo a qualquer
momento. Por exemplo, você pode aplicar as opções de formatação, como letras maiúsculas e minúsculas
combinadas e palavras-chave, logo após a migração do EAE. Depois que o desenvolvimento adicional tiver sido
feito, você pode executar o ReEldor novamente para assegurar que a formatação permanece consistente.
O recurso Insertable é mais especializado e, provavelmente, não será necessário em todos os locais de
desenvolvimento ou em todos os aplicativos. Após migrar para o AB Suite, verifique os lugares onde a Insertable
Global Logic foi usada. Se você achar que as substituições de parâmetro feitas durante a migração são muito
confusas, considere a aplicação do ReEldor nesse elemento.

Onde posso obter mais informações sobre o ReEldor?
O utilitário ReEldor é fornecido na instalação AB Suite Developer IC, começando com o IC 1400, que foi lançado
em outubro de 2007. Ele será instalado na pasta Bin do caminho de instalação (por exemplo, C:\Program
Files\Unisys\NGEN\Bin). O utilitário de linha de comando usa a ajuda incorporada e simplesmente executa o
utilitário sem parâmetros e descreve as várias opções e sua sintaxe. Para obter mais informações, procure
”How to use ReEldor utility” na seção HOW-TO do site Web AB Suite Support.
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Client Tools Consultancy anuncia primeiro produto
Um dos objetivos principais do Developing Agility é ensinar nossos leitores a encontrar maneiras de
tornar seus esforços mais eficientes e de entregar mais valor aos usuários finais e empresas às
quais eles fornecem suporte. Para esse fim, nós reunimos alguns artigos sobre interfaces gráficas
com o usuário (GUIs) para ajudar os locais que têm o Enterprise Application Environment (EAE) a
colocar uma “cara nova” em seus aplicativos. Além disso, nós apresentamos as capacidades
integradas e melhoradas do AB Suite para criação de interfaces com o cliente.
Tanto o EAE quanto o AB Suite oferecem muitas escolhas e métodos para criar e apresentar uma GUI moderna
usando ferramentas como ASP .NET, Microsoft® Visual Basic®.NET e Presentation Client, para citar apenas
algumas. Entretanto, nunca há opções demais quando o assunto é essa área tão visível de seu aplicativo e
agora há uma nova opção a ser incluída na lista de Client Tools Consultancy (CTC).
O foco do CTC está no fornecimento de produtos e serviços para criação de soluções de interface com o cliente
que funcionam com aplicativos EAE e AB Suite. Os geradores de interface com o cliente da empresa permitem
que os desenvolvedores especifiquem todas as alterações necessárias nos formulários antes de começar a
fase de geração. Esse método elimina a necessidade de modificar a origem gerada ou de escrever geradores
personalizados. Os geradores CTC criam aplicativos de interface com o usuário para o Microsoft .NET
framework. O primeiro produto do CTC, CTC ASP.NET WebForms Generator, acaba de ser lançado.
Usando o CTC Configurator, os desenvolvedores podem configurar a aparência e funcionalidade de cada controle
na tela, conforme necessário, tirando vantagem total das capacidades ASP. NET. Isso inclui a habilidade de
aprimorar controles de terceiros para atender às demandas das modernas interfaces com o usuário. As capturas
de tela antes e depois na próxima página mostram algumas das mudanças que podem ser feitas, como
adicionar uma função de calendário e aprimorar a visualização de grade em uma lista de nomes. >>
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Depois

As alterações de configuração incluem:
Botões de ação na parte superior: propriedade de plano
de fundo removida para obter botões arredondados
Caixa de texto do campo de data: substituindo a caixa
de texto padrão pelo controle personalizado DatePicker
para campos de data; o ícone de calendário é parte
integral do controle personalizado; a captura de tela
mostra o controle em seu estado aberto com o
calendário expandido

Para obter mais informações sobre o
CTC e suas soluções e para baixar
uma versão de avaliação grátis do
software, entre em contato com:
Niels Gebauer, presidente e fundador
Client Tools Consultancy
PO Box 3313
Norwood, SA 5067
Austrália

Caixa de lista: substituindo a caixa de lista padrão pelo
controle ASP.NET Grid View, exibindo várias colunas; as
barras de rolagem horizontal e vertical são automáticas
Botões MAINT na parte inferior: adicionando a imagem
de fundo e alterando as propriedades de fonte e cor de
fundo
Fundo do formulário: adicionando filtro alfa especificando
cor de fundo gradiente
Menu de contexto: adicionando o CTC Multi Level
Context Menu com o submenu “Ispec Quick Select”
criado dinamicamente

E-mail: info@ClientTools.com.au
Site: www.ClientTools.com.au
Observação: Os artigos no boletim Developing Agility são fornecidos apenas para fins informativos. A discussão sobre ou referência a
produtos de terceiros neste boletim não constitui endosso pela Unisys desses produtos, nem a Unisys tem qualquer responsabilidade em
relação a esses produtos.
Se você estiver interessado na participação de seu produto em uma edição futura de Developing Agility, entre em contato com
ABSuite@unisys.com.
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A estréia dos Quick Start Tutorials
O site Unisys Product Support fornece uma grande quantidade de informações projetadas para tornar
o uso do EAE e do AB Suite mais eficiente e eficaz. Os QUICK START TUTORIALS são um novo recurso
que oferece vídeos curtos com foco em um aspecto específico do produto AB Suite. Cada vídeo é
projetado para mostrar a você como usar uma parte do produto no estilo “melhores práticas”.
Hoje os tutoriais incluem excelentes descrições de como usar o AB Suite Debugger e instruções sobre o uso de
orientação de objetos no modelo AB Suite.
Debugger:
• How to use the Agile Business Suite Debugger (Workbook and Demonstrations) (dezembro de 2007)
• Setting up the Agile Business Suite Debugger for MCP ClearPath Host Database Access (dezembro de 2007)
Orientação de objetos:
• Object Orientation - Model Concepts Workbook (dezembro de 2007)
• Object Orientation - Model Concepts Workbook (dezembro de 2007)
Além dos novos QUICK START TUTORIALS, a lista de documentos HOW-TO continua a aumentar. Cada HOW-TO
contém uma descrição curta e simples de como usar um recurso do produto ou executar uma função específica
ou responde uma pergunta importante sobre como o produto funciona. Os novos HOW-TO incluem:
• How to Install AB Suite Developer and Windows Runtime v3 (dezembro de 2007)
• Change StarTeam Licensing from Standard to Enterprise Edition (novembro de 2007)
• How to Use ReEldor Utility (from IC1400 onwards) (novembro de 2007, veja o artigo sobre o ReEldor nesta
edição de Developing Agility).
Confira a página Web Product Support ”Support Database” para conhecer os novos QUICK START TUTORIALS e
inclusões nos documentos HOW-TO.

Calendário
Há muitas atividades interessantes na agenda de 2008, além de oportunidades de encontrar amigos
usuários do EAE e do Agile Business Suite e o pessoal da Unisys no mundo todo. Consulte o
eCommunity para obter as informações mais recentes.
O que

Onde

Quando

AB Suite Update Webcast

Inscreva-se pelo eCommunity

22 de abril de 2008

Unisys Technology Forum 2008 (Fórum de
Tecnologia Unisys 2008)

Queenstown, Nova Zelândia

6 a 9 de maio de 2008

AB Suite Jumpstart Workshops (Workshops
de Introdução Rápida ao AB Suite)

Locais a serem anunciados.

segundo semestre de 2008

Agile Business Suite e EAE User Meetings
(Encontros de Usuários do Agile Business
Suite e EAE) (opção entre duas datas)

Saint-Paul-de-Vence, França

22 a 24 de setembro de 2008,
24 a 26 de setembro de 2008

UNITE Annual Technology Conference
(Conferência Anual de Tecnologia)

Caribe Royale Orlando, Orlando, FL

19 a 23 de outubro de 2008

Future Matters (Assuntos Futuros)

Paris, França
Bruxelas, Bélgica
Floresta de Arden, Reino Unido
Estocolmo, Suécia

20
03
18
01
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a
a
a

21
04
19
02

de
de
de
de

maio de 2008
junho de 2008
junho de 2008
outubro de 2008

Developing Agility Página 11

