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Não é um assinante do Developing Agility?
Não perca a próxima edição inscreva-se na eCommunity

Conteúdo
Migração para o Agile Business Suite: que benefícios VOCÊ pode obter?
O Agile Business Suite pode beneficiar todas as áreas da sua organização, saiba como.

Novos serviços aumentam o valor comercial
Os Serviços de Transição para o Agile Business Suite já estão disponíveis.

Canto da engenharia: Banco de dados de migração para o Agile Business Suite, o recurso
fundamental
Saiba como o banco de dados de migração pode ajudá-lo a conduzir a migração no seu
ritmo.

Como escolher a melhor tecnologia de habilitação MDD
Cinco recursos essenciais de um conjunto de ferramentas de MDD (model-driven
development, desenvolvimento baseado em modelos).

DETRAN-RO faz migração para o Agile Business Suite
Um ambiente de desenvolvimento modernizado atrai a próxima geração de desenvolvedores.

Boas-vindas ao clube
Mais quatro empresas acabam de adotar o Agile Business Suite.

Nossos cinco melhores
Uma lista com os cinco melhores recursos do Agile Business Suite.

Calendário
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Não é segredo que as incertezas do atual cenário econômico limitaram significativamente os
recursos que os departamentos de TI podem usar para desenvolver sistemas importantes e
aumentar recursos fundamentais.

Felizmente, as organizações de TI que usam o EAE (Enterprise Application Environment) ainda
têm a oportunidade de alcançar o progresso desejado, sem incorrer em muitas das despesas
habituais. Isso é possível devido à migração para o Agile Business Suite, que oferece um conjunto
de ferramentas totalmente modernizado e um ambiente de desenvolvimento integrado, com
recursos flexíveis e inovadores que ajudam a proteger seus investimentos e preparar sua empresa
para o futuro.

Em edições anteriores do Developing Agility, explicamos detalhadamente como os desenvolvedores podem
aproveitar o Agile Business Suite. Mas o Agile Business Suite não beneficia apenas desenvolvedores e pode
oferecer excelentes benefícios para todos os funcionários da sua organização, do CIO e gerentes de projeto
até os funcionários operacionais.

Se sua empresa deseja progredir e obter um diferencial, divulgue as idéias a seguir, que mostram como
o Agile Business Suite pode ajudar a realizar esse desejo.

Por que um CIO deve escolher o Agile Business Suite
O Agile Business Suite permite que os CIOs ofereçam tecnologias modernas para desenvolvedores
e aplicativos e os ajuda a:

• Disponibilizar funcionalidades empresariais mais rapidamente, com o aumento da produtividade e recursos
de integração mais sofisticados

• Contratar novos funcionários que fazem parte de um banco de talentos maior e mais jovem

• Reduzir riscos, migrando aplicativos existentes para o novo ambiente sem precisar fazer alterações

• Cortar custos, prolongando a vida útil dos aplicativos em pelo menos 5 a 10 anos

• Simplificar o ambiente de desenvolvimento, adotando uma plataforma de base amplamente aceita:
o Microsoft® Visual Studio®

Por que um Gerente de Desenvolvimento deve escolher o Agile Business Suite
Com a migração para o Agile Business Suite, os gerentes de desenvolvimento podem simplificar e padronizar
o conjunto de ferramentas de desenvolvimento, o que aumenta a produtividade, oferece mais oportunidades
de inovação e permite:

• Sincronizar todos os ambientes de desenvolvimento e unificar as equipes de desenvolvimento

• Simplificar o processo de montagem, modificação e depuração de aplicativos, adotando um ambiente de
“ferramenta única”

• Introduzir ou ampliar o uso de tecnologias comerciais conhecidas, como o Visual Studio e o SQL Server,
no ambiente de desenvolvimento

• Melhorar a qualidade dos softwares e reduzir o tempo de teste, usando os recursos Visual Studio Debug
e Automated Test Tool do Agile Business Suite 2.0

• Reduzir os gastos com treinamento e o tempo necessário para que os funcionários aprendam a usar
novos recursos

• Reduzir o tempo de codificação, com a adoção do desenvolvimento baseado em modelos e das
abordagens OO

• Aumentar a retenção de funcionários, com a adoção de tecnologias de desenvolvimento de ponta

Por que um Gerente de Projetos deve escolher o Agile Business Suite
O Agile Business Suite ajuda os gerentes de projetos a alinhar de forma mais eficiente as necessidades
comerciais e os esforços de desenvolvimento e cumprir prazos e orçamento, oferecendo mais flexibilidade
para definir os recursos do projeto e alocar funcionários. >>

Migração para o Agile Business Suite: que benefícios VOCÊ
pode obter?
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Com isso, o Agile Business Suite ajuda os gerentes de projeto a:

• Padronizar processos de desenvolvimento e simplificar tarefas de gerenciamento

• Escolher os funcionários de desenvolvimento mais qualificados para um determinado projeto

• Perder menos tempo para entender o ambiente usado pela equipe de desenvolvimento

• Aumentar a capacidade de compartilhar e alocar recursos em projetos, adotando o Visual Studio como
plataforma padrão de suporte ao desenvolvimento

• Aproveitar oportunidades de usar arquiteturas orientadas a serviços para fornecer novas funcionalidades

Por que um Gerente de Operações deve escolher o Agile Business Suite
A migração para o Agile Business Suite ajuda os gerentes de operações a padronizar os software usados no
ambiente de desenvolvimento e reduzir a complexidade da administração. Além disso, o Agile Business Suite
ajuda os gerentes de operações a:

• Padronizar os repositórios de dados e os bancos de dados de teste em uma plataforma de banco de
dados SQL Server comum

• Aproveitar o mesmo controle de versão e lançar ferramentas de gerenciamento em todos os projetos
de desenvolvimento

• Utilizar o mesmo processo de montagem e o ambiente de tempo de execução usados no EAE, com a
vantagem de não precisar usar o Micro Focus COBOL em plataformas Windows e UNIX/Linux

Por que um Gerente de Finanças deve escolher o Agile Business Suite
Como prolonga o ciclo de vida dos aplicativos, o Agile Business Suite ajuda os gerentes de finanças a
cumprir os orçamentos de TI e reduzir custos de manutenção. Mais especificamente, o Agile Business Suite
permite que os gerentes de finanças:

• Tenham um retorno mais longo e duradouro dos investimentos em tecnologia

• Aumentem a utilidade dos aplicativos em toda a empresa

• Evitem os custos e os riscos associados à integração e à implementação de aplicativos novos que ainda
não foram testados

• Reduzam os gastos com manutenção e licenciamento, adotando o Agile Business Suite gratuitamente,
de acordo com os termos de um contrato de manutenção de software existente e das assinaturas do EAE

Agile Business Suite: é vantajoso para as empresas
A migração do EAE para o Agile Business Suite permite que sua organização alcance novos níveis de
flexibilidade e produtividade. Com o Agile Business Suite, você pode aproveitar e aumentar a utilidade de
aplicativos EAE desenvolvidos e ajustados de forma personalizada, para obter novas oportunidades de
negócios e um posicionamento organizacional mais dinâmico.

O Agile Business Suite mantém os benefícios do EAE em um ambiente simplificado, que fornece mais
flexibilidade de desenvolvimento em um pacote que poderá ser usado por muito tempo. Com isso, sua
organização consegue:

• Usar tecnologias de desenvolvimento populares, como o Visual Studio, e introduzir conceitos padronizados,
como UML e OO, conforme a necessidade

• Aproveitar um ambiente conhecido, que ajuda os desenvolvedores a produzir mais e oferece mais
flexibilidade para alocar funcionários em projetos e contratar e treinar novos talentos

• Padronizar o ambiente de desenvolvimento e reduzir a complexidade, removendo tecnologias que não são
mais exigidas, como o Micro Focus COBOL para ambientes Windows, Linux e UNIX

• Prolongar o ciclo de vida e a eficiência dos aplicativos existentes

• Adotar uma arquitetura orientada a serviços que aumente a reutilização e o compartilhamento de
componentes de software

• Trilhar um caminho seguro e de baixo risco, para obter um ambiente de desenvolvimento integrado e
moderno

Para conhecer os benefícios da migração para o Agile Business Suite, visite a seção Agile Business Suite 2.0
da eCommunity e assista ao nosso vídeo de migração para o Agile Business Suite.
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Aumentar o valor: não é por acaso que esse é o mantra do atual cenário econômico. Aumentando o
retorno dos investimentos, as organizações de TI podem “fazer mais com menos” e manter o fôlego
até que a situação se estabilize.

Uma forma de aumentar a utilidade dos hardwares e softwares da Unisys é verificar se você está:

• Aproveitando ao máximo todos os recursos oferecidos

• Reduzindo, simplificando e padronizando o gerenciamento e as ferramentas administrativas

• Otimizando e ajustando o desempenho

• Reduzindo o risco de tempo de inatividade não planejado

Deixe que a Unisys o ajude a obter o máximo de retorno do seu investimento. Criamos uma nova
organização de Global Service Lines (GSL) que conta com uma equipe dedicada para fornecer serviços de
alta qualidade baseados em práticas recomendadas para clientes do ClearPath, Enterprise Server, EAE,
Agile Business Suite e BIS.

Apresentando os serviços de transição do EAE para o Agile Business Suite
O objetivo da GSL, que visa ajudar as organizações a fazerem a migração do EAE para o Agile Business
Suite, é particularmente relevante para os leitores do Developing Agility. Recentemente, definimos quatro
novos serviços de transição do EAE para o Agile Business Suite para facilitar a migração e aumentar o
retorno dos investimentos no EAE e no Agile Business Suite. Esses serviços são:

• Serviço de Avaliação do EAE: Este serviço foi criado para ajudá-lo a se preparar para fazer uma migração
eficiente para o Unisys Agile Business Suite, gerando um relatório de avaliação formal que fornece uma
visão dos ambientes de desenvolvimento e implementação do EAE, além de uma lista de recomendações
de desenvolvimento e implementação de hardwares e softwares e outros requisitos para a migração.

• Serviço de Migração de Teste de Modelo de Aplicativo: A equipe de serviço da Unisys importará e
montará o seu aplicativo EAE na mesma plataforma de execução do Agile Business Suite. Esse serviço
demonstra que seu aplicativo EAE poderá ser usado no Agile Business Suite, a primeira etapa para
confirmar e testar a “passagem segura”.

• Serviço de Verificação Funcional da Passagem Segura: Nossos consultores de serviço conduzem e/ou
facilitam um conjunto de testes de aplicativos para fazer uma verificação inicial, que visa identificar se o
aplicativo gerado no Agile Business Suite funciona da mesma forma que no EAE 3.3. (Esses testes
consideram que o aplicativo já foi gerado durante a Migração do Teste do Modelo do Aplicativo, que é um
pré-requisito obrigatório para este serviço.) >>

Novos serviços aumentam o valor comercial
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“A criação da organização Global Service Lines comprova a importância dos serviços como um dos
principais componentes do portfólio da Unisys. Essa equipe permite uma colaboração mais efetiva
entre os profissionais que fornecem serviços e seus colegas nos departamentos de engenharia,
marketing e vendas. Isso permite que os serviços prestados se concentrem de forma mais efetiva no
aumento da utilidade dos produtos da Unisys para os clientes.”

Brian Ott
Vice-Presidente da Global Service Lines da
Unidade de Sistemas e Tecnologia da Unisys



• Serviço de Projeto de Implementação do Agile Business Suite: Este serviço foi criado para ajudar sua
organização a identificar a melhor maneira de integrar o Agile Business Suite ao seu ambiente, estabelecer
as atividades que serão necessárias para fazer a migração, determinar o impacto da migração e levantar os
custos associados.

Dependendo das necessidades da sua organização, esses serviços de transição podem ser contratados
individualmente ou em série, com a possibilidade de começar a partir de um determinado ponto, como
ilustrado na figura abaixo. As equipes de serviço da Unisys também podem ajudá-lo a fazer a migração,
oferecendo assistência na instalação, no treinamento, na migração e no gerenciamento do projeto.

Para obter mais informações sobre esses serviços de transição para o Agile Business Suite, entre em contato
com o executivo de vendas ou envie um e-mail para ABSuite@unisys.com. Para obter uma visão geral das
práticas recomendadas de migração, consulte o tópico Monte um plano de migração, que foi publicado na
edição do terceiro trimestre de 2008 do Developing Agility.

Imaginou. Feito.Developing Agility
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Estudantes concluem cursos usando o Agile Business Suite

Em janeiro de 2009, um novo grupo de alunos aprendeu a usar o Agile Business Suite como parte do
currículo universitário. Veja a lista na eCommunity.

Etapa inicial
recomendada

Etapa inicial
opcional

Etapa inicial
opcional

Avaliação do EAE

Pré-requisito recomendado

Pré-requisito obrigatório

Pré-requisito recomendado

Migração para o Modelo de Aplicativo Agile Business Suite

Verificação Funcional da Passagem Segura para
o Agile Business Suite

Projeto de Implementação do Agile Business Suite

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72272
http://www.unisys.com/datacenter/da/plan_to_migrate.html
mailto:ABSuite@unisys.com?subject=Question regarding AB Suite transition services
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A migração para o Agile Business Suite é um processo, não um único grande evento. A maioria das
organizações começa migrando um ou dois aplicativos, para saber como a migração funciona e
adquirir o conhecimento necessário para planejar e executar a migração completa. A “passagem
segura” oferece suporte para mover um aplicativo do EAE para o Agile Business Suite na mesma
plataforma, sem alterações, mas a migração não se limita à movimentação de aplicativos. É
importante lembrar que você também está movendo aplicativos para um novo ambiente de
desenvolvimento.

Independentemente do tamanho dos aplicativos do EAE, quando o projeto de migração é iniciado,
ainda é necessário manter o ambiente de produção do EAE, fazendo correções e até implementando
pequenas melhorias, enquanto os aplicativos são testados no ambiente de tempo de execução do
Agile Business Suite.

Portanto, é essencial que as ferramentas de migração do Agile Business Suite tenham recursos sofisticados
que ajudem a manter a sincronia entre o ambiente antigo e o novo, para que não seja preciso fazer novas
migrações dos sistemas. Este artigo analisa o banco de dados de migração, um “recurso fundamental” que
ajuda a manter a sincronia entre o EAE e os ambientes de desenvolvimento, teste e produção do Agile
Business Suite.

Diferentemente de muitas das ferramentas de desenvolvimento disponíveis no mercado, com a migração para
o Agile Business Suite, não é preciso congelar seu código de aplicativo por semanas ou até meses enquanto
o processo está em andamento. Entendemos que a mudança é inevitável. Na verdade, nossas ferramentas
de desenvolvimento sempre foram desenvolvidas de acordo com esse pensamento. Por isso, criamos o banco
de dados de migração para ajudá-lo a gerenciar as alterações que ocorrem durante a migração. Esse banco
de dados também permite fazer migrações menores e em série para o Agile Business Suite. Por exemplo,
você pode mover seu ambiente de produção para o Agile Business Suite e continuar usando o EAE para o
desenvolvimento, abordagem que é adotada por algumas organizações para reduzir riscos ou quando existem
vários aplicativos ou sites. O banco de dados de migração ajuda a manter a sincronia entre os dois ambientes
à medida que a organização faz a migração do EAE para o Agile Business Suite.

Como o banco de dados de migração funciona
O banco de dados de migração oferece uma tradução essencial do EAE para o Agile Business Suite e todo
o conteúdo é articulado em um Identificador Único Universal (GUID). O Agile Business Suite atribui um ID
interno a cada elemento no repositório. Como segue princípios OO (baseados em objetos), o Agile Business
Suite não conta com objetos que possuem nomes exclusivos (como o EAE). Por exemplo, o Agile Business
Suite entende o Sobrenome ao qual você está se referindo por meio dos princípios de relação e das regras
definidas de escopo de nomeação. Sendo assim, a atribuição de um GUID significa que mesmo que um
nome de um elemento seja usado diversas vezes em vários locais o Agile Business Suite conseguirá
identificar o elemento que está sendo referenciado.

O banco de dados de migração é criado pelo Assistente de Importação do Agile Business Suite na primeira
vez que você importa um arquivo de extração de modelo (.mdl) do EAE e começa a funcionar quando um
aplicativo é migrado para o Agile Business Suite. GUIDs são atribuídos durante a migração inicial. Se você
precisar fazer uma nova migração completa ou parcial do aplicativo EAE sem usar o banco de dados de
migração, os GUIDs serão atribuídos novamente e gerarão novos identificadores para os mesmos elementos.
Portanto, o banco de dados de migração funciona como um tradutor, garantindo a correspondência exata
entre um elemento do EAE e seu GUID original. Isso permite que você continue fazendo alterações no
ambiente do EAE durante a migração e migre apenas essas alterações para o Agile Business Suite. >>

Canto da engenharia: Banco de dados de migração para o
Agile Business Suite, o recurso fundamental
Por Ankur Kotwal, Líder Técnico de Importação/Exportação do Agile Business Suite e Alan Hood, Gerente do Programa de Engenharia
do EAE/Agile Business Suite



O banco de dados de migração é útil para todos os tipos de migrações e abordagens de desenvolvimento,
de ambientes de aplicativo único/desenvolvimento único simples até ambientes de desenvolvimento/teste/
produção múltiplos e complexos com várias equipes de desenvolvimento. Com o banco de dados de
migração, os desenvolvedores podem continuar trabalhando no EAE enquanto conduzem a migração para
o Agile Business Suite.

Você deve estar curioso para obter mais informações sobre o funcionamento do banco de dados de
migração. A figura abaixo mostra quatro etapas básicas do cenário de migração.

1. Na primeira etapa, o arquivo MDL do sistema de Amostra é extraído e carregado no banco de dados de
migração. Para cada item nomeado no EAE, é criado um objeto do Agile Business Suite com um GUID no
banco de dados de migração.

2. Em seguida, o modelo é exportado do banco de dados de migração e importado para o repositório do
Agile Business Suite. Os GUIDs dos elementos existentes não são alterados. Um GUID é atribuído a cada
novo elemento.

3. A Etapa 3 mostra a implementação de tempo de execução do sistema migrado.

4. Por fim, todos os dados de tempo de execução necessários são migrados automaticamente do EAE para
o ambiente do Agile Business Suite.

Mantendo a sintonia entre os esforços de produção e migração
Para compreender melhor a utilidade do banco de dados de migração, considere a manutenção do ambiente
de produção durante o esforço de migração. Se esse ponto não for considerado, a Etapa 2, exportar o
modelo do banco de dados de migração e carregá-lo no repositório do Agile Business Suite Developer, poderá
parecer um trabalho desnecessário.

Imagine que um de seus desenvolvedores fez uma alteração no aplicativo do EAE. Com o banco de dados de
migração, você não precisa executar uma nova migração completa ou fazer alterações paralelas no modelo
do Agile Business Suite. Basta importar as alterações feitas no EAE. Nesse caso, o processamento na Etapa
1 mapeia os itens nomeados do arquivo de extração de modelo do EAE para os objetos que já estão no
banco de dados de migração. >>
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Se esses objetos já existirem, eles receberão o mesmo GUID que receberam na primeira vez que o modelo
foi importado. Novos valores de GUID serão atribuídos a novos itens. Quando você exportar as alterações do
banco de dados de migração e importá-las para o repositório do Agile Business Suite (substituindo o modelo
existente), apenas os novos itens serão marcados como alterações e receberão novos GUIDs. As alterações
no EAE serão automaticamente mescladas com as modificações que foram feitas no modelo do Agile
Business Suite, sem que você precise congelar o ambiente.

Sem dúvida, o ambiente de desenvolvimento do EAE é mais complexo do que o exemplo que acabamos de
discutir. Mas não se preocupe. O banco de dados de migração pode trabalhar com várias versões de um
aplicativo. Veja a seguir um diagrama que mostra o processo de um aplicativo EAE com diferentes versões
de desenvolvimento, teste e produção. Embora pareça complicado, o processo é bem parecido com o
processo simples.

O mais importante é lembrar que o banco de dados de migração é o que permite que os desenvolvedores
façam alterações no aplicativo no EAE, realizem uma extração parcial e migrem essas alterações para o Agile
Business Suite. O banco de dados de migração oferece a inteligência para manter a sincronia entre os dois
ambientes e espaço para conduzir a migração no ritmo e da forma que atenda às necessidades do seu
ambiente.

Para obter mais informações sobre o banco de dados de migração e ler uma explicação detalhada do
processo para ambientes de desenvolvimento mais complexos, baixe nosso white paper, Migrando
ambientes EAE para o Agile Business Suite.
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Repositório de produção

Repositório de teste

EAE Agile Business Suite

Repositório de
desenvolvimento

Banco de dados do modelo
de desenvolvimento
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http://www.support.unisys.com/abs/ABS12/docs/WhitePapers/Migrating_EAE Environment_to_ABSuite.doc.
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Como escolher a melhor tecnologia de habilitação MDD

O MDD é uma inovação de TI que chegou para ficar. Um estudo recente encomendado pela Unisys
à Forrester Consulting confirmou a opinião da Forrester: a adoção da modelagem e do
desenvolvimento baseado em modelos já é uma prática popularizada. Além disso, as organizações
podem obter benefícios claros, à medida que aprimoram essa abordagem.

O estudo da Forrester acompanha um white paper que discute a necessidade de as organizações de TI
avaliarem cuidadosamente suas opções em termos de tecnologia de habilitação MDD. O ponto principal?
Escolher ferramentas que ofereçam recursos sofisticados e compatíveis com necessidades empresariais
que solucionem os principais problemas de desenvolvimento de aplicativos.

Com o título Subindo na curva de maturidade do desenvolvimento baseado em modelos: recomendações
práticas sobre os recursos da tecnologia de habilitação MDD, o white paper aponta os cinco principais
recursos que devem ser considerados para escolher um conjunto de ferramentas de desenvolvimento
baseado em modelos.

Baixe o novo white paper da eCommunity.
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DETRAN-RO faz migração para o Agile Business Suite

Em 2008, o DETRAN-RO, departamento de transportes do estado de Rondônia, fez a migração do
EAE para o Agile Business Suite. Com a garantia da migração de aplicativos com “passagem segura”
para o Agile Business Suite, o órgão preservou 100% da utilidade de seu aplicativo personalizado e
passou a utilizar uma plataforma moderna, que permitirá futuros esforços de desenvolvimento.

Com a ajuda dos consultores da Unisys, o DETRAN-RO concluiu a migração do seu principal aplicativo
comercial para o Agile Business Suite em menos de quatro semanas, sem que isso causasse alguma
alteração perceptível no atendimento prestado à população. Com um conjunto de ferramentas de
desenvolvimento moderno, que conta com um servidor Unisys ClearPath Libra 300 atualizado, o órgão pode
fazer um recrutamento mais eficiente de jovens desenvolvedores que conheçam o paradigma do Microsoft®
Visual Studio®, modificar e aprimorar aplicativos existentes e ampliar e aumentar suas atividades no futuro.

Confira estas medições:

• Produtividade: Um potente conjunto de ferramentas de MDD, baseado no Microsoft Visual Studio e com
recursos de geração de código completos, reduz o tempo de entrega de alterações e melhorias

• Velocidade: A conclusão de uma migração completa, incluindo o treinamento, em menos de um mês
garante uma progressão rápida para recursos modernos

• Risco: Reduz o risco, pois preserva todas as funcionalidades dos aplicativos existentes e garante uma
transição transparente para os usuários finais, sem alterar a interface

• Desempenho: A atualização do processador ClearPath Libra 300 melhora o esforço de transição em 200%,
para atender à crescente demanda por serviços online

Para obter mais informações, leia o estudo de caso completo na eCommunity.

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73004&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73001&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73001&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73001&uconf=No
http://www.unisys.com/about__unisys/news_a_events/industry__analyst__reports/modernize_software.htm
http://www.unisys.com/about__unisys/news_a_events/industry__analyst__reports/modernize_software.htm
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Bem-vindo ao clube

Nossos cinco melhores

A lista de organizações que fizeram a migração com passagem segura do EAE para o Agile
Business Suite não pára de crescer. Gostaríamos de dar boas-vindas aos novos membros da
comunidade de usuários do Agile Business Suite:

• A Port Authority Transit Corporation (PATCO), subsidiária da Delaware River Port Authority da Pensilvânia e
de Nova Jersey, migrou a folha de pagamento, a manutenção de equipamentos e aplicativos financeiros
com 340+ ISPECS e mais de 200 relatórios executados em uma plataforma do Microsoft Windows.

• A Société du Canal de Provence (SCP) migrou dois aplicativos de grande importância para o Agile Business
Suite. Cliente da Unisys há mais de 20 anos, a SCP usa o ambiente operacional Unisys ClearPath MCP
com aplicativos que contêm 730 ISPECs e 1.030 relatórios. Os aplicativos baseados no Agile Business
Suite da SCP se integram a outras soluções de software, como um sistema de informações geográficas e
um sistema de gerenciamento de documentos eletrônicos. Além disso, o aplicativo de CRM e os
aplicativos do Agile Business Suite da empresa são totalmente integrados por meio dos Serviços da Web.

• A GIE SIMA (antiga CIMUT) também usa aplicativos do Agile Business Suite que são executados em um
ClearPath MCP. Três empresas francesas já fizeram a migração para o Agile Business Suite.

• O DETRAN-RO, o departamento de transportes do estado de Rondônia, fez a migração para o Agile
Business Suite para preservar a utilidade dos seus aplicativos e consolidar um ambiente de
desenvolvimento que seja atraente para profissionais recém-formados. Leia o estudo de caso do DETRAN-
RO para obter mais informações.

Há vários recursos disponíveis para ajudá-lo a obter mais informações sobre o Agile Business Suite,
explorar os benefícios do novo ambiente e se preparar para a migração. Estes são os cinco recursos
principais:

1. Folheto Dez razões para mudar para o Agile Business Suite: Apresenta os benefícios da migração para o
Agile Business Suite.

2. Apresentação multimídia Por que migrar para o Agile Business Suite : Oferece uma visão geral do que a
migração significa para a organização.

3. Comunicados sobre lançamentos de software do Agile Business Suite 2.0 (e todos os comunicados
anteriores): Fornecem uma referência técnica que detalha o conteúdo de um determinado lançamento, mas
não devem ser usados para formular planos de migração detalhados.

4. Guia de migração para o Agile Business Suite Versão 2.0: Oferece uma excelente referência para obter
práticas e processos recomendados e conduzir a migração da sua organização para o Agile Business Suite.

5. Folhetos de informações do produto do Agile Business Suite 2.0: Oferece uma visão geral sucinta dos
novos recursos de cada produto do Agile Business Suite e descreve os softwares exigidos.

Agile Business Suite Developer 2.0

Agile Business Suite Runtime for ClearPath MCP 2.0

Agile Business Suite Runtime for Java Enterprise Edition 2.0

Agile Business Suite Runtime for Windows .NET Framework 2.0

WHITE PAPER SOBRE O desenvolvimento de aplicativos baseados em modelos com o Agile Business Suite

Para obter uma lista completa com todos os materiais disponíveis para oferecer suporte à migração para o
Agile Business Suite, visite a eCommunity e os sites de suporte da Unisys.

http://www.support.unisys.com/framework/login.aspx
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Agile Business Suite
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=57229
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72588
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72590
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72592
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72586
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=ABSuite-20
http://public.support.unisys.com/abs/docs/abs2_0/38265922.pdf
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=ABSuite-20
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72997
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71030
http://www.unisys.com/products/mainframes/clients/featured__case__studies/detran_ro.htm
http://www.unisys.com/products/mainframes/clients/featured__case__studies/detran_ro.htm
http://www.canal-de-provence.com/
http://www.drpa.org/
http://www.drpa.org/
http://www.ridepatco.org/
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Comparecer a um evento é a maneira mais fácil e eficiente de obter o máximo de retorno do seu
investimento no EAE ou no Agile Business Suite. Confira os eventos de 2009.

Calendário

O que

Chamada para envio de artigos para
a UNITE 2009 Prazo de envio

FutureMatters, com sessões sobre o
Agile Business Suite e o EAE (mais
detalhes serão divulgados em breve)

Encontro de dois dias para usuários do
Agile Business Suite e do EAE

UNITE Conferência de tecnologia anual

Onde

Online

Amsterdã
Milton Keynes
Paris

St. Paul de Vence, França

Hyatt Regency Minneapolis,
Minneapolis, MN

Quando

1º de junho de 2009

16 de junho de 2009
18 de junho de 2009
Setembro de 2009

Novembro de 2009

8 a 11 de novembro de 2009
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http://minneapolis.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp?src=tig_brand_msprm_google
http://www.unisys.com/uimc
http://www.unite-papers.org/Abstracts/abstracts.asp?Category=UNITE-INC-Abstracts&Service=Entry
http://www.unite.org/
http://www.unisysfuturematters.com/
http://www.unite.org/conferences-a-events/call-for-prapers
http://www.unite.org/conferences-a-events/call-for-prapers

