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Como o AB Suite ajuda a
TDLR Tick
Por Glen Bridge, Jr., diretor de desenvolvimento de sistemas
da informação, Texas Department of Licensing and Regulation

A TDLR (Texas Department of Licensing and Regulation)
é a agência guarda-chuva de licenciamento e regulatória
do estado do Texas nos EUA. Somos responsáveis
pela regulamentação de uma grande variedade de
ocupações e setores – tudo, de caixas e eletricistas a elevadores
e leiloeiros.
Como organização, administramos cerca de 30 estatutos – inclusive
licenciamento original, renovações de licença, acompanhamento de
pré-licença e ensino continuado, além de exames – que regulamentam
mais de 200 tipos de licença.
O cumprimento dessas metas em um estado do tamanho do Texas
exige o suporte de uma infraestrutura tecnológica eficiente, intuitiva
e responsiva. E para isso recorremos ao Texas Umbrella Licensing
Information Project, ou TULIP. Desenvolvido no momento usando-se o
AB Suite (Unisys Agile Business Suite), o software TULIP gerencia mais
de dois milhões de registros de licença, bem como as informações
associadas de ensino, exame, endereço e finanças.
Desde sua criação, a meta abrangente por trás do TULIP tem sido
permitir que todas as funções de licenciamento da agência sejam
feitas online, em tempo real, em todo o sistema.
Parte desse objetivo é atingida por interfaces diretas, em tempo
real, do Component Enabler, que permitem que os usuários solicitem
uma nova licença, renovem uma existente, mudem um endereço ou
realizem muitos outros processos online – e paguem suas transações
de maneira segura usando um cartão de crédito. Além disso, as
instituições de ensino podem publicar informações sobre a conclusão
curricular para cursos de pré-licença e ensino continuado diretamente
no sistema TULIP por meio de interfaces online personalizadas de
acordo com suas necessidades. Isso diminui muito o tempo e o
esforço manual necessários para tratar e processar transações
pelo correio. >>
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Além disso, fornecemos vários aplicativos para clientes
internos e externos, todos usando o banco de dados
TULIP. A exposição pública de nossos sistemas dessa
forma significa que basicamente terceirizamos boa parte
do processo de lançamento dos dados para aqueles que
conhecem melhor as informações: os indivíduos que
solicitam as licenças. Isso permite que eles acessem o
sistema da melhor forma possível e que nossa equipe
continue concentrada em questões mais estratégicas.

Ampliando nossas metas com o AB Suite
Para irmos além do nosso objetivo de realizarmos todos
os processos de licenciamento e tarefas relacionadas
por meio do TULIP, migramos o aplicativo do EAE
(Enterprise Application Environment) para o AB Suite em
julho de 2010.
Contamos com um grupo de 13 desenvolvedores, e a
migração do TULIP para o AB Suite foi mesmo excelente
para nossa equipe. Como o AB Suite Developer usa
a estrutura do Microsoft® Visual Studio® e o TULIP é
executado em uma plataforma Microsoft Windows®,
o AB Suite surge em um ambiente muito familiar aos
nossos desenvolvedores – todos bastante experientes
em ferramentas como, por exemplo, ASP .Net,
Microsoft Visual Basic®, Microsoft Visual C#® etc. Isso
ajuda a aumentar a eficiência de nossos esforços de
desenvolvimento e facilita a inclusão de novos membros
na equipe.
Essa eficiência também está aumentando muito a
velocidade com que respondemos a novas diretivas
estaduais. A TDLR obteve uma reputação positiva
na legislatura estadual por nossa capacidade de
implementar a legislação de maneira consistente, com
bom custo/benefício e em tempo hábil, e o AB Suite
está nos ajudando a responder rapidamente a um clima
regulatório em constante mudança.
Por exemplo, durante uma sessão legislativa recente,
a TDLR recebeu 26 novos tipos de licença para
implementar em seis meses. Como o AB Suite usa
uma abordagem consistente e se concentra em regras
comerciais, não tivemos dificuldade para atingir essa
meta agressiva dentro do prazo obrigatório.

um aumento proporcional na contratação. Com isso,
conseguimos reduzir consideravelmente as tarifas pagas
pelos licenciados. Atualmente, 89% das solicitações
originais e 94,5% das renovações são feitas online.

3.0 e além
Migramos recentemente para o AB Suite versão 3.0 e a
maior velocidade torna uma ferramenta muito eficiente
ainda mais produtiva. Isso é perceptível em muitas
áreas, inclusive tempo de execução, desenvolvimento
e compilações, mas é mais aparente para nós a
velocidade que nosso processo ao final do dia ganhou.
Durante o processamento ao final do dia, costumamos
executar 491 relatórios e imprimir praticamente 5.600
correspondências de licenças. Isso costumava demorar
cinco horas, mas agora termina em apenas três.
A maneira direta como partes do sistema TULIP são
expostas como Serviços Web torna os processos
demorados descrentes da plataforma. O uso de Serviços
Web simplificarão ainda mais futuras atualizações do
AB Suite com a eliminação da necessidade de modificar
interfaces Web personalizadas e, sim, implantando-se o
software Component Enabler padrão.
Dado o sucesso que vimos com o AB Suite 3.0, era uma
escolha natural para nossa equipe participar do teste de
campo do AB Suite 4.0. Durante o tempo que tivemos
com o novo software, descobrimos que havia alguns
recursos novos de boas-vindas no Developer e melhorias
feitas no IDE e no Debugger que aumentarão ainda
mais a produtividade. A sincronização da Class View
com o Painter é um novo recurso muito prático. Outro
aspecto prático é a possibilidade de ver as propriedades
adicionais do elemento no Painter. A função Build and
Change Analysis foi ainda mais aprimorada.
As melhorias que estamos vendo no software do teste de
campo do AB Suite 4.0 mais uma vez mostram o enfoque
da Unisys no cliente e o compromisso com o produto.
E para uma organização que dependa do AB Suite como
a TDLR, isso é absolutamente fundamental.
Para saber mais sobre a TDLR, visite nosso site.

Automatizando os sistemas de maneira mais rápida e
eficiente, estamos mais bem preparados para concentrar
os recursos da equipe em tarefas nas quais um ser
humano se faz obrigatório. Isso nos permitiu aumentar
muito nossas responsabilidades regulatórias sem
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Canto da engenharia:
conhecendo a AB Suite Build
and Change Analysis
Por Rajesh Mudlapur, SME – Agile Business Suite Builder Core e Todd
McKeown, SME – Agile Business Suite Model, Unisys TCIS

A função Agile Business Suite Build and Change Analysis agiliza o processo
de desenvolvimento e implantação criando compilações parciais que
economizam tempo.
não interromperá o mecanismo Change Analysis – o
Para ajudar a aproveitar plenamente aquilo que a função
compiladores que foram enfileirados continuarão sendo
aprimorada Build and Change Analysis tem a oferecer
executados.
– e evitar compilações desnecessariamente longas –
é importante aprender os fundamentos do processo e
• Fornece visualizações da compilação: O AB Suite
compreender como suas ações afetam o que acontece
permite visualizar a compilação sem efetivamente
durante uma compilação. Além disso, também é
realizá-la. A visualização indica a porcentagem do
importante aprender algumas das coisas que se devem
modelo que será compilada, lista os elementos que
e que não se devem fazer com Build and Change Analysis.
estão sendo modificados e fornece informações sobre
os compiladores de destino associados que serão
O que ela faz
executados. Isso também ajuda a determinar se uma
O processo Build and Change Analysis pode fazer
reorganização do banco de dados é necessária. Se for,
inúmeras coisas. Abaixo estão algumas de suas funções
a visualização da compilação fornecerá informações
e de seus recursos mais importantes:
detalhando como a estrutura do banco de dados físico
será alterada.
• Analisa alterações feitas no modelo em tempo real:
Todas as alterações são registradas no momento
• Registra dependências em logs: Durante o processo
em que você faz qualquer modificação no modelo.
de compilação, todos os elementos usados para
E como as alterações são processadas em segundo
executar um compilador de destino são rastreados,
plano, a análise acontece sem afetar o desempenho
capturando informações de cada compilador de
real da atividade de desenvolvimento atual. Isso
destino específico do modelo compilado. Os elementos
também melhora a compilação parcial enfileirando os
rastreados são registrados em logs para uso pela
compiladores de destino e os analisadores obrigatórios
função Change Analysis em segundo plano. O
para execução.
registro em log ocorre em paralelo a Build Threads in
Dependency Logging Threads. E, o mais importante, a
•C
 ria uma compilação parcial mais eficiente:
compilação só poderá ser concluída depois que Build
O mecanismo de compilação parcial agora lê e executa
Threads and Dependency Logging Threads estiver
os compiladores enfileirados pelo processamento em
concluída.
segundo plano. Isso permite que a compilação parcial
seja iniciada mais rapidamente e elimina a necessidade • Permite uma compilação de Ispecs e relatórios
de executar o demorado “caminho do modelo”, o
com um único elemento: É possível compilar de
processo pelo qual passam os elementos do aplicativo
maneira eficiente um único Ispec para Component
modelado.
Enabler e depurador ou um relatório para depurador
e tempo de execução, sem compilar todo o pacote, o
• Faz da mudança uma mudança: A modificação de um
agrupamento de itens para compilação determinado
elemento modelado – como, por exemplo, a alteração
pelas propriedades da pasta para implantação. Isso é
de um tipo de atributo ou tamanho, a inclusão de uma
especialmente útil quando você deseja implantar um
nova linha e a gravação da lógica – é uma mudança que
Ispec ou relatório modificado sem compilar e implantar
confirma a operação no banco de dados do modelo.
todo o pacote de compilação. >>
Isso acionará o mecanismo Change Analysis para
enfileirar e reexecutar os compiladores necessários
para perceber a mudança no Runtime Application. Um
aviso muito importante: a reversão de uma mudança
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•U
 sa compilações apenas de relatórios para analisar
mudanças feitas no sistema: Ao compilar uma pasta
que implante apenas relatórios, o compilador precisa
ter certeza de que nenhuma mudança feita no sistema
impediria o funcionamento dos relatórios. Para isso,
ele determina se a pasta em nível superior que
contém o sistema está atualizada. Isso exige que os
compiladores de destino do Change Analyzer da pasta
de compilação do sistema tenham sido concluídos.
Assim que forem, a mensagem “Because of Report only
build, analyzing changes for the top-level folder” será
registrada no arquivo de log.

Práticas recomendadas para análise de
mudanças
Agora que você conhece os fundamentos, é importante
ter o seguinte em mente ao colocar o processo Build
and Change Analysis para funcionar:
•N
 ão alterne as propriedades da pasta de
implantação: A pasta de implantação e suas
propriedades associadas são a chave para qualquer
unidade de pacote de compilação, o que significa que
cada pasta com a propriedade de configuração para
implantação definida como “verdadeira” é um pacote
de implantação à parte dentro do AB Suite. Assim,
se houver várias pastas aninhadas no modelo para
implantação e for feita uma compilação recursiva –
ou seja, o menu Folder Only Build não é selecionado –,
uma operação de compilação única criará efetivamente
diversos pacotes de compilação em paralelo. Ela
passará pelas fases de compilação apenas uma vez,
mas acompanhará internamente os elementos usados
em cada compilador de destino de cada pacote de
compilação separadamente.

• T enha atenção com os valores de Dependency
Logging Thread: Para otimizar o desempenho no
ambiente, é possível ajustar o número de threads
usados para fins de registro em log alterando
configurações do registro em log da dependência
(observe que todas as contagens de Dependency
Logging Thread são à parte do número de Build
Threads):
– A
 configuração “Number of Dependency Threads
during the generate phase” determinará o número
de threads usados no início da compilação,
quando muitos threads do compilador costumam
ser alocados para gerar arquivos. Esse valor pode
ser zerado para começar o registro em log da
dependência assim que o compilador tiver menos
atarefado no lado do cliente. Porém, isso significará
que mais memória será necessária para manter
todas as informações da dependência até serem
registradas em log.
 configuração “Number of Dependency Threads
– A
after the generate phase” determinará o número
de threads usados posteriormente na compilação,
quando o compilador está menos atarefado no
lado do cliente. Esse valor deve ser maior que ou
igual ao valor escolhido na configuração “Number of
Dependency Threads during the generate phase”.
Caso você queira saber mais sobre o processo Build and
Change Analysis, leia nosso artigo, “Change Analysis
Improvements and Best Practices”.

É
 preciso tomar cuidado sempre que você alternar as
propriedades da pasta de implantação, porque isso
criará um novo pacote de compilação na primeira vez
em que a compilação for realizada e, assim, será uma
compilação de pasta completa.
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Otimizando seu ambiente de
aplicativos com a Unisys Services
Por Isaac Levy, gerente global, ClearPath Services Solutions

Quando me encontro com os clientes da Unisys, fico
sistematicamente impressionado com a quantidade de tempo,
energia e recursos eles investem em seus aplicativos EAE e
Agile Business Suite. Isso nos mostra como esses aplicativos
são importantes em suas operações diárias e como podem ser
um diferencial.
Graças aos recursos exclusivos do EAE e do AB Suite,
os desenvolvedores que usam essas ferramentas têm
sido capazes há muito tempo de manter seus aplicativos
alinhados com exigências comerciais específicas. Mas
as limitações de recursos podem, às vezes, tornar algo
desafiador aproveitar todos os novos recursos no EAE
e no AB Suite ou aprender com ótimas implementações
colocadas em prática por outros usuários do EAE e do
AB Suite.
Foi por isso que atualizamos o portfólio de ClearPath
Services para incluir opções projetadas para ajudar
a modernizar, gerenciar e estender seu ambiente de
aplicativo de maneira efetiva: ClearPath Appraisal Service,
ClearPath Application Modernization Services e ClearPath
Application Outsourcing Services.
Disponíveis para usuários do AB Suite em ambas as
plataformas ClearPath MCP e Windows, esses serviços
ajudarão você a se posicionar melhor para alinhar as
prioridades de desenvolvimento com as necessidades
comerciais, agilizar o tempo de comercialização e
conseguir economizar por meio de reduções em custos
de mão de obra, licenciamento e manutenção.

ClearPath Appraisal Service
O ClearPath Appraisal Service ajuda a compreender o
estado atual do ambiente de aplicativo avaliando sua
maturidade em duas dimensões:

• Integração: Usa um modelo de maturidade SOA
(Service-Oriented Architecture, Arquitetura orientada
a serviço) como um comparativo para analisar a
qualidade de interoperação dos aplicativos – desde a
integração mínima até a consistência e a otimização
de todo o ciclo de vida da SOA.
Depois de determinar onde você se encontra, fica muito
mais fácil decidir aonde você quer chegar – e do que
precisará para chegar lá. Integração é um tópico de
enfoque especial no mundo interconectado atual – e uma
área onde o EAE e o AB Suite têm muito a oferecer. Por
exemplo, produtos como Client Tools e a partição especial
ClearPath ePortal for MCP permitiram que usuários do EAE
e do AB Suite implementassem soluções de integração
que beneficiassem suas organizações.

Application Modernization Services
Os ClearPath Application Modernization Services ajudam a
proteger e a preservar os ativos intelectuais internos dos
aplicativos, além permitir sua participação em uma SOA.
Assim, os Application Modernization Services permitem
explorar tecnologias mais novas ao mesmo tempo em
que se continua aproveitando os investimentos feitos no
EAE e no AB Suite pelos próximos anos.
Os ClearPath Application Modernization Services
aproveitam os componentes Advisory e Transformation
Service, cada um com diversas opções distintas. >>

• Automação: Examina com que sucesso os aplicativos
eliminam o esforço manual – desde pouca a nenhuma
automação até um datacenter “às escuras” capaz
de operar sem nenhuma intervenção humana.

Developing Agility

Setembro de 2013 – Página 5

Advisory Services:

Application Outsourcing Services

•C
 learPath Application Advisory Services: Ajudam
a avaliar e a alinhar as iniciativas de aplicativos do
ClearPath às principais prioridades comerciais e
às práticas recomendadas de TI.

Os ClearPath Application Outsourcing Services oferecem
o gerenciamento operacional dos aplicativos ClearPath
escritos por você no EAE e no AB Suite, bem como
COBOL, ALGOL, Fortran e BIS (Business Information
Server) – e ajudam a implementar novas funcionalidades
e integrações de aplicativos. Para saber mais sobre como
ampliar os recursos atuais, dê uma olhada em um artigo
de uma edição passada da Developing Agility.

•D
 escoberta de conhecimento comercial: Documenta
o capital intelectual presente nos aplicativos.
 oteiro de modernização e planejamento estratégico:
•R
Desenvolve planos orientados ao ROI para o projeto
de modernização.
Transformation Services:
• Otimização de aplicativos: Atende às necessidades
de custo a curto prazo e de eficiência operacional.
• Nova arquitetura de aplicativos: Considera as
melhorias na agilidade comercial a longo prazo e no
processo como, por exemplo, a introdução do Scrum
na prática de desenvolvimento, de um projeto de
modernização.
 learPath Modernization & Integration: Aproveita
•C
serviços Web, ativação móvel e/ou as técnicas e
tecnologias de SOA para modernizar e integrar os
aplicativos.

Esses serviços são apenas um pequeno subconjunto do
que está disponível para usuários do EAE e do AB Suite.
Por exemplo, também oferecemos serviços capazes de
ajudar empresas com o EAE em execução em Windows,
UNIX® ou Linux® a migrarem para o AB Suite em
plataformas ClearPath MCP ou Windows. Além disso,
também oferecemos um portfólio de serviços equilibrado
que consegue ajudar usuários do EAE em MCP a
migrarem para o AB Suite em MCP.
Para saber mais sobre essas ou qualquer outra parte de
nosso portfólio de serviços, entre em contato com seu
executivo de contas Unisys ou nos envie um email para
ABSuite@unisys.com.

•D
 esign e implementação da SOA: Migra a
funcionalidade de aplicativos existentes para um
conjunto de aplicativos com base na SOA.
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Destaque do analista de CSC:
Ed Sharman
Este artigo faz parte de uma série que apresenta os analistas de CSC (Customer Support
Center) da Unisys, que dão suporte ao EAE e ao Agile Business Suite. Deseja saber a
opinião de um analista de suporte? Envie-nos a sua indicação: ABSuite@unisys.com.

A primeira vez em que Ed Sharman soube da tecnologia Unisys foi
em 1974, quando ele trabalhava em Chicago como operador de computador em
um sistema Burroughs DC 1100. Em 1982, Ed ingressou formalmente na Unisys
para dar suporte de software para sistemas B1000. Dois anos mais tarde, ele
foi transferido de uma Chicago sob neve para uma Atlanta agradável a fim de
assumir um cargo na organização de CSC.
Pai de duas filhas – uma das quais recebeu recentemente
o título de mestre em TI –, Ed passa seu tempo livre
passeando com seus cães e aperfeiçoando suas
habilidades nas pistas de boliche.

penso em várias abordagens diferentes com o cliente
para ajudá-lo a ver as coisas de um só ângulo.
Mas também é incrível o quanto aprendo trabalhando
com usuários do EAE e do AB Suite dessa forma.

A Developing Agility conversou recentemente com Ed
sobre sua função como analista de CSC, seu processo
para ajudar os clientes a resolverem problemas de
suporte e aquilo de que ele mais gosta em seu trabalho.

Em outros casos, meu primeiro passo pode ser tentar
reproduzir o problema e identificar sua causa principal
usando um aplicativo simples como, por exemplo, o
SAMPLE. Ou, se houver mensagens de erro específicas
envolvidas, consultarei nosso banco de dados de
soluções de problemas em busca de relatórios que
detalhem como outros analistas resolveram aquele erro.
Isso normalmente me ajuda a concentrar minha análise
em uma seção específica do produto.

Developing Agility: Quais são suas responsabilidades
profissionais atuais no CSC?
Ed Sharman: Dou suporte a EAE e AB Suite desde
1989. Costumo resolver problemas relacionados ao EAE
Developer, ao Component Enabler, ao EAE e ao AB Suite
em MCP, mas também dou suporte aos clientes que
usam o EAE e o AB Suite em Windows às vezes.
DA: Os clientes têm a curiosidade de saber como os
analistas do CSC resolvem os problemas relatados por
eles. Quais ações iniciais você realiza assim que recebe
uma chamada de suporte?
ES: Todas as chamadas de suporte recebidas
são armazenadas em um banco de dados de
acompanhamento e associadas a uma fila específica com
base no produto relacionado à chamada. Os analistas
monitoram essas filas e assumem as chamadas com
base em suas áreas de conhecimento.
Depois de pegar uma chamada, eu a analiso e decido se
preciso fazer alguma ação preliminar antes de trabalhar
nela como, por exemplo, conversar com o cliente.

E se o problema estiver relacionado a uma área na
qual sei que um de meus colegas tem conhecimento
específico, pedirei ajuda a ele.
DA: Quais etapas você segue caso o problema não
possa ser resolvido usando-se essas táticas iniciais?
ES: Posso pedir ao cliente o arquivo de modelo e usálo para reproduzir o problema. Procurarei soluções
alternativas e mudanças de lógica, ou tentarei identificar
a parte do código que está causando o problema e
comentar as seções para saber se isso nos leva a uma
correção.
Também posso estabelecer uma conexão segura,
remota, com o PC do cliente para ver o problema em
seu ambiente. Ver o problema em condições reais
pode suscitar ideias incrivelmente úteis e levar a uma
resolução mais rápida. >>

Em alguns casos, chegar a uma solução é tão simples
quanto conversar com o cliente. Quando me fazem uma
pergunta do tipo “como consigo fazer algo”, normalmente

Developing Agility

Setembro de 2013 – Página 7

Outra técnica que costumo empregar é utilizar
os ambientes de teste do EAE e do AB Suite que
estabelecemos em servidores virtuais na nuvem da
Unisys. Isso pode ser muito útil, pois nos oferece uma
outra forma de testar os problemas relatados pelos
clientes. Na verdade, antes do lançamento do AB Suite
3.0, pedi três servidores Windows 2008 R2 e criei um
ambiente de desenvolvimento e tempo de execução do
AB Suite distribuído. Também utilizo um sistema MCP com
base em nuvem para auxiliar no meu teste de problemas
dos clientes.

“Ed sempre foi quem me atendeu
primeiro – ele entende rapidamente
os meus problemas e é incansável
na busca de uma solução para mim.
Ele facilita muito o meu trabalho.”
– Ina Boeke, vice-presidente assistente e gerente de
programação, United Fire Group

DA: Como você documenta o problema assim que ele
é resolvido?
ES: Se achar que isso pode ser útil para outras pessoas,
atualizarei a descrição do problema e os passos
necessários para resolvê-lo, além de sinalizar seu
lançamento no banco de dados de soluções. Dessa
forma, a correção ficará totalmente documentada e
armazenada em um local onde estará disponível a todos
os demais analistas de CSC, o que deve ajudar a agilizar
a resolução de problemas semelhantes no futuro.

Developing Agility

DA: Se houvesse uma coisa que os clientes pudessem
fazer para que a sua resposta fosse mais efetiva e
eficiente, o que seria?
ES: Embora alguns clientes possam achar que a
ligação para o número 800 seja o melhor primeiro
passo, recomendo enviar a solicitação de suporte por
meio do nosso portal na Web. Esse método registra
informações mais detalhadas sobre o problema. Além
disso, ele dará a toda a equipe global os elementos
necessários para investigar o problema, colaborar entre
si permanentemente e trabalhar no sentido de obter uma
correção rápida. Isso também facilitará o fornecimento
das informações para a engenharia quando um problema
exigir sua ajuda na resolução.
DA: Qual é a melhor parte de ser um analista de CSC?
O que lhe dá mais satisfação?
ES: Obviamente, sendo um analista de suporte, minha
maior satisfação é ajudar os clientes a resolverem seus
problemas. E como todos aqueles que já trabalharam
com o EAE ou o AB Suite podem dizer, como é impossível
saber tudo, sempre fico contente quando aprendo
algo novo. Também tem sido entusiasmante assistir à
evolução do AB Suite desde os meus primeiros dias.
O produto realmente atingiu um novo patamar.
No lado pessoal, comemorarei meu 30º ano no CSC no
ano que vem e tenho muito orgulho das amizades com
clientes e colegas de trabalho construídas ao longo das
últimas três décadas.
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Relatório do teste de campo:
AB Suite 4.0
Por Leanne Bates, gerente de projetos de engenharia, Global Technology Center – Austrália

O teste de campo do Agile Business Suite 4.0 foi concluído em
31 de julho de 2013. Ele foi uma grande oportunidade para ver
a nova versão em ação e permitir que os clientes e o pessoal
da Unisys dessem uma olhada completa.
E como empregamos a estrutura menos formal de
colaboração introduzida inicialmente no AB Suite 3.0
em seu teste de campo, os testadores e os engenheiros
trabalharam juntos para avançarem no software –
avaliando todos os aspectos da instalação e da geração,
bem como de todos os novos recursos. Para ajudar
os testadores a estarem ativos e em funcionamento
rapidamente, realizamos (e gravamos) dois webcasts
de treinamento e apresentamos rascunhos da
documentação, bem como a versão 4.0 preliminar do
guia do aluno que será entregue no curso autodidata
“Getting Started with AB Suite Developer”.
Assim como aconteceu no teste de campo do AB Suite
3.0, os participantes tiveram acesso direto ao pessoal
da engenharia para resolver eventuais problemas
relacionados à instalação, o que nos ajudou a fazer
mudanças que acabarão resultando em um processo
de instalação mais automatizado e aprimorado.
Como fizemos algumas alterações na instalação para
dar um suporte melhor ao ambiente do Visual Studio
2012, deixar os clientes passarem um bom tempo
testando o processo de instalação foi um exercício
extremamente útil.
Para problemas de instalação, bem como todos os outros
descobertos por eles, os testadores enviaram UCFs
“marcados especialmente” avaliados pelos engenheiros
todos os dias. Isso permitiu identificar rapidamente os
problemas e desenvolver uma correção antes de finalizar
o código.

A participação do cliente aprimora o teste

Gostaríamos de agradecer a todos os que participaram
do teste de campo do AB Suite 4.0. Seu tempo e esforço
foram fundamentais na compilação de uma nova versão
de alta qualidade que aumentará muito a produtividade
do desenvolvedor. Esperamos que você esteja tão
entusiasmado quanto nós para seu lançamento ainda
neste ano.

O que os testadores estão falando sobre o AB
Suite 4.0?

“Minha impressão geral é de que o 4.0 é
melhor do que o 3.0. Ao mesmo tempo,
gostaria de dizer que o 3.0 também é
bom. O resultado final é que o AB Suite
está ficando cada vez melhor a cada
nova versão.”
–E
 lmars Strods, analista de sistemas sênior e instrutor do
AB Suite, Baltic Technology Group

“Exceto pelos problemas de instalação
(alguns provocados), o software do
teste de campo do AB Suite 4.0 parece
estável e funcionando.”
–M
 itcho Iankov, desenvolvedor de software sênior,
Departamento de Desenvolvimento Econômico – Divisão
de Sistemas da Informação, Governo da Ilha de Man

Além das muitas pessoas do suporte de campo da Unisys
e dos desenvolvedores de software, inclusive a equipe
por trás da solução bancária básica Unisys Urbis, quatro
clientes do AB Suite participaram do teste de campo.
Essa mistura de participantes permitiu que o AB Suite 4.0
fosse exposto a uma grande variedade de condições em
tempo real, o que acabou se traduzindo em um produto
final melhor e mais estável.
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Info Center
Entre as novas inclusões feitas em nossas bibliotecas de tutoriais, artigos e outras informações
úteis estão:
• Como: Proteger o modelo com controle de acesso (NOVO)
• Como: Usar chaves do Registro com o Windows Runtime (atualizado)
• Artigo: Uso do arquivo de modelo público (NOVO)
Para consultar estes e outros recursos, basta ir até public.support.unisys.com e escolher
“Documentation” na caixa “Public Information” localizada no lado esquerdo da tela.
Não é necessário logon especial.
Além desses recursos, não se esqueça de consultar os seguintes itens:
• Catálogo de cursos do Agile Business Suite
• Vídeo de visão geral do Agile Business Suite
Além disso, recomendamos a assinatura de nossos CTBs (Customer Technical Bulletins, Boletins
técnicos do cliente). Esse é meio de comunicação principal da Unisys Engineering com clientes
sobre ICs (Interim Corrections, Correções provisórias), versões e até mesmo problemas nos
produtos, logo, é um recurso muito importante para todos os usuários do EAE e do AB Suite.
Para receber CTBs, faça logon no site de suporte da Unisys, selecione “Your User Profile”,
clique no link “Register for alert/bulletin notifications”, escolha os produtos sobre os quais
você gostaria de receber alertas e estará tudo pronto.
Em caso de dúvida sobre o EAE ou o AB Suite, ou caso precise de ajuda, orientação ou
consultoria, não hesite em nos enviar um email para ABsuite@unisys.com.
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