Maio de 2017

Developing Agility
O boletim informativo trimestral para clientes do Unisys
EAE e do Agile Business Suite

Conteúdo
1

4

7

9

Está tudo bem aqui
Quando você considera a abundância
de recursos e o imenso valor de
negócios que o ambiente operacional
MCP oferece ao EAE e ao AB Suite,
rapidamente fica claro que não existe
lugar melhor para essas soluções.
Canto da engenharia: como aproveitar
o poder do AB Suite 6.1 Code Editor
Com as melhorias adicionadas ao AB
Suite Code Editor, o processo para
escrever códigos se tornou fácil,
intuitivo e eficiente.
Ajuste de desempenho de aplicativos
do AB Suite
Desenvolvemos algumas etapas claras
que você pode seguir caso seus
aplicativos do AB Suite apresentem
problemas de desempenho.
EAE, TFS e AB Suite: uma história de
atualização de sucesso
Recentemente, ajudamos um cliente
do EAE a atualizar seu ambiente de
controle de origem e a executar uma
atualização tranquila para o AB Suite.

10 Info Center
Oferecemos uma grande variedade
de materiais para ajudar você a
ficar por dentro de tudo o que está
acontecendo no mundo do EAE e do
AB Suite.

Canal do ClearPath

Mais de 220 vídeos online!

Developing Agility

Está tudo bem aqui
Por Steve Koss, engenheiro de destaque e líder de equipe global,
Departamento de soluções em serviços e produtos, Unisys

O mundo está mudando rapidamente.
Na verdade, as coisas mudam tão rápido que
raramente temos tempo de simplesmente parar
e refletir. Mas parar por alguns momentos pode
ser importante: isso nos dá a oportunidade de
fazer um balanço; considerar as escolhas que fizemos e o valor
que estamos extraindo dessas decisões.
E quando você está executando o Enterprise Application
Environment (EAE) no ambiente operacional ClearPath®
MCP, pausar e fazer um balanço significa considerar a real
solidez do seu investimento. Do desempenho e confiabilidade
à segurança e simplicidade, o ambiente operacional MCP
oferece um conjunto de atributos que você simplesmente
não encontrará em outro lugar.
Como ocorre com quase tudo hoje em dia, o fator
determinante é o desempenho. E com o EAE no MCP, você
sabe que está recebendo o processamento de um grande
volume transações necessário para ajudar a empresa a
atender a demandas internas e externas que são cada vez
maiores. Você pode até se beneficiar de capacidade adicional
de processamento conforme necessário, possibilitando que
picos súbitos sejam tratados com facilidade.
Como o ambiente MCP oferece suporte a muitos aplicativos de
uma vez (e pode atualizar de versão em versão com rapidez),
é possível limitar o tempo de inatividade e evitar o impacto
negativo que ele tem em sua empresa.
Além disso, com o banco de dados do Enterprise Database
Server for ClearPath MCP (DMSII), você sabe que está
protegendo a integridade dos dados que seus aplicativos
acessam e transmitem todos os dias. >>

Não é um assinante do Developing Agility? Não perca a próxima edição — assine hoje.
Para consultar edições anteriores do Developing Agility, visite nossa biblioteca.

Com altos níveis de resiliência e a capacidade
de auditar transações, reverter alterações se
necessário e armazenar dados usando menos
espaço, o banco de dados DMSII tem nível
empresarial em toda a extensão da palavra.
E, é claro, a segurança continua sendo uma
preocupação de máxima importância. No entanto,
com o EAE no MCP, você está executando
um ambiente operacional altamente seguro
sem nenhum registro de violações de dados
de usuários, o que proporciona a confiança
necessária para expandir seu portfólio de
aplicativos e assumir mais cargas de trabalho
ao mesmo tempo que os riscos são reduzidos.
O suporte que você recebe da Unisys organiza isso
tudo com eficiência. Não importa se o seu problema
está no ambiente operacional, no software de
desenvolvimento ou no hardware em que tudo isso
reside, você sabe que podemos ajudar a identificar
e corrigi-lo sem recorrer a soluções alternativas nem
fazer promessas de tratar disso em uma versão
posterior.
Essa abundância de recursos (e muitos outros
como esses) é algo que somente a combinação
única e poderosa do EAE no MCP é capaz de
oferecer. Não existe realmente nenhum motivo
para procurar em outro lugar.

Embora a possibilidade de evitar o esforço, o custo
e o risco associados já seja por si só excelente,
fazer isso também significa mais tempo para se
concentrar no que os conceitos de programação
orientada a objetos, a interface do Microsoft® Visual
Studio® e a integração do Microsoft Team Foundation
Server (TFS) podem fazer para a sua empresa.
Como resultado, o seu tempo para entrar em
produção será reduzido.
Mas há ainda mais motivos para permanecer no
ambiente MCP ao fazer a transição para o AB Suite.

Adotar uma nova era
Executar o AB Suite no MCP põe você em uma
posição privilegiada para aproveitar a nova era
centrada em aplicativos da TI.
À medida que os aplicativos se tornam cada vez
mais o diferencial, as empresas ficam menos
vinculadas ao hardware do que antes. Em vez disso,
elas estão priorizando as infraestruturas com base
no que permite oferecer o melhor valor ao maior
número de pessoas em cada vez mais lugares.
E com o ClearPath Software Series e seus produtos
finais exclusivamente de software, preparamos
o ambiente MCP (e o AB Suite) para oferecer
suporte e viabilizar essa mentalidade centrada
em aplicativos.

Atualizar, mas sem migrar

Com os produtos ClearPath MCP Bronze e Silver
Software Series, você pode executar o ambiente
Essa ideia é fortalecida em dobro quando você
MCP em infraestruturas x86 aplicáveis ou em
atualiza para o Agile Business Suite (AB Suite®).
hipervisores VMware® vSphere® e Microsoft
Fazer a migração para o AB Suite aprimora e estende Hyper-V®. Você terá a liberdade desenvolver o que
quiser, quando quiser, seja qual for o hardware
o que você está fazendo no EAE hoje. Além disso,
usado para isso.
mantendo constante o ambiente operacional MCP,
você poderá desfrutar dos benefícios que o AB
Dessa maneira, você pode incorporar facilmente os
Suite oferece de forma muito mais rápida do que
aplicativos em execução no seu sistema ClearPath
se tivesse trocado de plataforma ao mesmo tempo.
Forward™ hoje ao restante de sua infraestrutura,
seja como parte de uma nuvem privada, ambiente
Isso ocorre porque atualizar para o AB Suite no MCP
virtual ou data center definido por software.
possibilita que você faça a transição de todos os
Você transformará o ambiente em uma pilha de
seus aplicativos, bem como dos vários processos
softwares fluida, contendo o ambiente operacional,
entre eles, sem precisar reconstruir nada.
o banco de dados, o gerenciador de transações
e o ambiente de aplicativos, sem sacrificar os
atributos que você já utiliza. >>
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Além disso, você pode usar o ClearPath MCP
Developer Studio, outro produto Software Series,
para capacitar equipes inteiras e desenvolvedores
individuais a trabalhar simultaneamente em
um único sistema, aumentando a agilidade
e a flexibilidade e reduzindo o tempo necessário
para levar novos recursos para a produção.
À medida que faz a transição para esse mundo
centrado em aplicativos, softwares e nuvem
híbrida, você não precisa se preocupar se está
colocando em risco a segurança e a integridade
dos aplicativos e dados essenciais.
Com o portfólio de segurança do Unisys Stealth®,
você poderá microssegmentar sua rede de uma
forma que isole aplicativos e possibilite que eles
se comuniquem livremente sem expor os dados
usados nessas comunicações. Com o Stealth,
você pode obscurecer os pontos finais das partes
não autorizadas e restringir o controle de acesso
transferindo o foco dos dispositivos físicos para as
identidades dos usuários.

Por que permanecer?
Às vezes, é importante manter o que já se
conhece. Quando “o que já se conhece”
é o ambiente MCP, essa vantagem é imensa.
E ela tende a crescer à medida que o ambiente
se desenvolve e se torna ainda mais robusto.
Não importa se você já está usando o AB Suite
ou planejando a atualização do EAE para o AB
Suite, executar essas soluções no ambiente MCP
oferece uma abundância de recursos que você
não encontrará em nenhuma outra plataforma.
Se você precisa processar um grande número
de transações, tornar seu ambiente de banco de
dados mais escalável, adotar operações centradas
na nuvem ou praticamente qualquer outra coisa,
está tudo bem aqui. Tudo está à disposição para
ajudar você, seus aplicativos e sua empresa
a conquistar grandes realizações.

Ao proteger os dados em movimento nesse nível,
você garante o mesmo isolamento que já conhece,
sem restringir a capacidade da organização de
desempenhar um papel essencial neste mundo
centrado em aplicativos.
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Canto da engenharia: como aproveitar
o poder do AB Suite 6.1 Code Editor
Por Fred Heida, engenheiro de software sênior, SME em modelagem de sistemas, Unisys

Criar e ler programas-fonte faz parte do trabalho de todo desenvolvedor do
Agile Business Suite. Por isso, é importante entender como o AB Suite Code
Editor pode ajudar você a gravar códigos da maneira mais eficiente possível.
No AB Suite 6.1, o Code Editor foi reformulado e integrado totalmente ao
Visual Studio para oferecer recursos novos e avançados.
O trabalho de escrever programas pode ser comparado ao de um artesão. Afinal, as ferramentas com
que você trabalha são grande parte do que determina a qualidade e a eficiência do código fonte criado.
Então, vamos examinar algumas ferramentas úteis e ver como você pode ativá-las e até mesmo ajustálas por meio da caixa de diálogo Tools > Options > Text Editor.

Commit Aggressive
O preenchimento automático ficou mais rápido. Parte do
Intellisense, essa opção confirma a sugestão selecionada
com um dos caracteres especiais que são exibidos
ao final da sua seleção: {}[]().,:=-+*\&<>. Isso é muito
prático para matrizes, métodos e atributos qualificados.

Find All References
Não é algo novo no AB Suite, mas foi recentemente aprimorado para trabalhar com membros da
estrutura. Por exemplo, classes persistentes usariam extensamente o método built-in Store(). Agora
você pode perguntar onde esse método é usado em todas as instâncias dessa classe. Para quem não
conhece essa opção, ela faz parte do menu pop-up, exibido ao clicar com o botão direito do mouse,
e atua no texto selecionado. >>
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Peek to Definition
Precisa conferir outro método rapidamente? Ao usar o Peek Definition, localizado no menu de contexto,
você pode visualizar e editar o método invocado sem sair de seu local atual. É um conceito semelhante
à expansão de uma instrução Insert, com o benefício adicional de trabalhar com a experiência completa do
Code Editor. A imagem abaixo mostra a janela do Peek Definition para o método chamado PopulateScreen().

A melhor parte é que você não está limitado a uma visualização por lógica. Você pode ter várias
visualizações ativas para a mesma lógica e até mesmo obter detalhes de visualizações que estão
em visualizações.

Format Document
Está sendo distraído pelos estilos de programação diferentes
em um método, seja comandos definidos com maiúsculas
e minúsculas misturadas ou uma combinação de convenções
de nomes abreviados e padrões? Sem consistência, torna-se
cada vez mais difícil de ler e manter a lógica.
Se isso ocorrer, use a opção Format Document, uma
das configurações avançadas no menu Edit, para alterar
automaticamente a lógica para se adequar às configurações de
Command Style. Isso se aplica a qualquer lógica nova, incluindo aquelas que são copiadas e coladas.

Keep Track of the Changes
Deseja ver quais linhas de código você alterou desde que o Code Editor foi aberto? O Code Editor ajuda
você: uma barra amarela na margem esquerda mostra as alterações feitas desde que o documento foi
aberto, mas não foi salvo. Ela ficará verde depois que você salvar as alterações.

Task List
Pode ser conveniente incluir “listas de tarefas” em seus comentários, mas é ainda mais fácil esquecer de
consultá-los. Agora você pode usar a Task List no menu View para controlar esses lembretes. >>
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Dynamic Validation
Erros acontecem, e identificá-los no início pode poupar tempo. Com a Validação dinâmica ativada, uma
linha vermelha ondulada será exibida quando houver um erro, alertando você em tempo real. Dessa
forma, você não precisará aguardar até que a validação descubra o erro.
Passe o cursor sobre essa linha para ver mais informações sobre o erro. Uma lâmpada também pode
ser exibida com sugestões de correção. O Editor fornece sugestões para variáveis não definidas e as
cria automaticamente para você com o tipo correto, é claro. Também mostra palavras semelhantes no
caso de erro ortográfico.

Call Hierarchy
A visualização Call Hierarchy permite que você navegue pelo código mostrando todas as chamadas
recebidas e feitas do método selecionado. Semelhante à pilha de chamadas no Debugger, essa é uma
visualização de todos os caminhos de execução possíveis. Você pode invocá-la no menu de contexto
View Call Hierarchy para ver os métodos que chamam e são chamados pelo método realçado.

Scroll Bar Map Mode
A barra de rolagem possui dois modos: o modo da
barra padrão, que só exibe indicadores de anotação na
barra de rolagem e o modo de mapa. O modo de mapa
representa as linhas de código na barra de rolagem
e quando você clica em um local na barra de rolagem,
o cursor se move para o local no código.

Colorização de sintaxe
Deseja ver se um token é um atributo e não uma variável, ou um método e não um perfil? Com o novo
Code Editor, você pode definir uma cor diferente para cada tipo de elemento usado no código, incluindo
variáveis, atributos, métodos e perfis. Dessa forma, você pode distinguir entre eles ao ler seu código.
Os recursos descritos neste artigo são apenas uma pequena amostragem das muitas funcionalidades
novas da versão mais recente do Code Editor. Experimente-as hoje mesmo! E caso tenha dúvidas,
sugestões ou comentários, entre em contato pelo e-mail fred.heida@unisys.com.

Developing Agility

Maio de 2017 – Página 6

Ajuste de desempenho de aplicativos do AB Suite

Nunca é uma boa notícia saber que um dos seus aplicativos está tendo um problema de
desempenho. Embora você certamente reconheça a importância de corrigi-lo, saber por
onde começar nem sempre é fácil.
Com a ajuda de alguns especialistas técnicos
da Unisys do Reuno Unido, descrevemos
uma abordagem geral que deve ajudar você
a identificar, corrigir e evitar esses problemas
em seu ambiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Definir uma meta de desempenho
Definir a área do problema
Analisar o código
Implementar as alterações de código
Testar e repetir

Definir uma meta de desempenho
Esta primeira etapa é essencial, embora
frequentemente seja incluída posteriormente ou,
o que ainda é pior, não seja claramente definida.
Essa falta de clareza geralmente é derivada de uma
definição imprecisa do problema, como “o relatório
XYZ precisa ser executado com mais rapidez”. É por
isso que é importante solicitar uma meta claramente
definida, como “o relatório XYZ precisa ser executado
no final do mês em menos de quatro horas”.
Embora pareça simples, se um objetivo claramente
definido e mensurável for estabelecido, será mais
fácil identificar a conclusão do trabalho.

Definir a área do problema
Com uma meta claramente definida, a próxima
etapa é descobrir a origem do problema. Ao tentar
identificar a origem de um problema, comece com
algumas perguntas simples:
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• Quando esse problema começou?
• Ele tem piorado com o tempo ou começou
após o lançamento de alguma versão ou
recurso específico?
• Alguma outra coisa – nível de IC, novo patch,
atualização de MCP – foi alterada?
Refletir sobre essas questões pode ajudar
a orientar sua investigação.
Presumindo que a origem do problema não seja
relacionada a algo como um novo trecho de
código, como descobrimos o que está causando
o mau desempenho? Você pode tentar descobrir
a resposta adicionando código de “trace” ou para
diagnóstico ao LDL+. Embora possa ajudar, fazer
isso para um relatório grande ou parte do sistema
que inclua muitos métodos pode ser difícil e
demorado.
É aí que a Unisys pode ajudar. Trabalhar com
clientes em várias interações nos permite
identificar algumas alternativas de abordagem.
No ambiente MCP, desenvolvemos um processo
que possibilita coletar estatísticas sobre a
execução do código. Você pode implementá-lo sem
introduzir qualquer alteração ao LDL+ e ativá-lo e
desativá-lo conforme necessário. A saída mostra
quais módulos e áreas de código são usadas,
bem como a frequência de uso. >>
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Se você usar o AB Suite no Microsoft Windows®
e, por tabela, o Microsoft .NET para o código
de tempo de execução gerado, será possível
empregar os recursos de instrumentação
padrão da Microsoft, como o examinador de
perfis (“profiler”) do Microsoft .NET. Com esses
recursos, você pode ver quais partes do código
compilado foram acessadas. Embora isso não
se relacione diretamente aos objetos no nível
do LDL+, a Unisys desenvolveu uma abordagem
que possibilita correlacionar o código compilado
com a saída para que você possa verificar quais
métodos, Ispecs e atributos foram acessados.
Embora cada uma dessas abordagens
seja relativamente simples, a verdadeira
habilidade está na análise dos resultados.
Nos dois casos, recomendamos entrar em
contato com os consultores da Unisys para
aproveitar o conhecimento que obtivemos
dos relacionamentos com vários clientes.

Analisar o código
Agora que você tem alguma ideia de onde
o problema está, a próxima etapa é analisar
o código. Uma opção é ir direto ao ambiente do AB
Suite e olhar o código. Um desenvolvedor experiente
é capaz de identificar o código com problemas
usando as informações coletadas na etapa anterior.
No entanto, essa é mais uma área em que
a experiência da Unisys pode ajudar. Nossa
equipe do Reino Unido desenvolveu uma
ferramenta de consulta avançada chamada Model
Analysis Tool for Research, Investigation, and
XREF (MATRIX). Versão aprimorada do XREF utility,
o MATRIX fornece recursos de consulta além dos
fornecidos no AB Suite Developer. Alguns recursos
fundamentais no versão do MATRIX 2.0 atual são:
• Fluxo da lógica dométodo, que permite que
você crie uma visualização simplificada da
lógica mostrando apenas as chamadas de
método, as instruções condicionais e os loops.
• Pesquisas compostas: e, ou, não, começa por,
não começa por
• Exibições de uso herdadas de “where type”
e “where name” automáticas
• Localização de instruções que atualizam ou
leem uma estrutura específica
• Localização de todos os atributos que têm
uma definição específica
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• Localização do uso de um atributo globalmente
ou em um método, relatório ou Ispec
• Exportação dos resultados para tabelas
e arquivos CSV

Implementar as alterações de código

A próxima etapa é implementar as alterações de
código necessárias. Se essas alterações afetam
apenas algumas áreas, elas podem ser feitas por
meio do processo de desenvolvimento normal.
No entanto, se as alterações de código tiverem
uma natureza mais ampla, então pode valer a
pena envolver a assistência da Unisys.
O recurso pModel no AB Suite permite que você
extraia a lógica e as definições do LDL+ em texto
sem formatação e pode ser usado para automatizar
as alterações de código. A automação pode ser
tão simples quanto renomear um campo e suas
referências em todo o programa-fonte. Ou pode ser
mais complexa, algo como incluir uma referência
a um novo método ou inserir um novo trecho de
código LDL+ em cada relatório.
Como parte de uma interação recente com
um cliente, desenvolvemos uma ferramenta
personalizada para automatizar as alterações
no arquivo de exportação do pModel. Apesar de
a ferramenta ter sido projetada especificamente
para este caso, conseguimos adaptá-la facilmente
a outros cenários.

Testar e repetir
A etapa final é testar as alterações para confirmar
que a meta de desempenho foi alcançada.
Se você não perceber os resultados desejados,
volte para a primeira etapa e procure áreas
para aprimorar a fim de alcançar seu objetivo.

O que virá a seguir?
Para saber mais sobre os itens discutidos acima,
participe de um projeto piloto com a Unisys.
Entre em contato com seu representante Unisys
local ou com um dos colaboradores deste artigo
diretamente enviando e-mail para: gary.j.taylor@
unisys.com, andy.wardle@unisys.com, ou nigel.
tunnicliffe@unisys.com.
Agradecimentos especiais aos arquitetos de sistema
da Unisys Reino Unido Gary Taylor, Andy Wardle e
Nigel Tunnicliffe por criarem este artigo com base em
seus muitos anos de experiência com LINC, EAE, AB
Suite e produtos associados.
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EAE, TFS e AB Suite: uma história
de atualização de sucesso
Por vezes, uma determinada escolha abre um número inteiramente novo de possibilidades
nunca imaginadas. Essa é exatamente a situação que um dos nossos clientes enfrentou
recentemente.
Cliente de longa data da Unisys, uma agência
de seguros contra desemprego, esse ajuda
residentes a encontrar emprego adequado
e sustentável, trabalha com empresas para
recrutar candidatos qualificados e administra
os programas de benefícios de desemprego.
Usuário do EAE há muitos anos, a agência estava
diante de um momento decisivo em 2015: com
o suporte para a ferramenta de controle de
versões do EAE terminando, a empresa sabia que
precisava encontrar um substituto rapidamente.
A agência o encontrou no Microsoft Team
Foundation Server e contratou a equipe da Unisys
Services para implementar o novo recurso.
Trabalhamos com o cliente para organizar um
Workshop de controle de versão do EAE de três dias
para fornecer treinamento inicial para o uso do TFS
no ambiente EAE, incluindo como usar o TFS para
gerenciar o controle de versões.
Em seguida, mostramos aos desenvolvedores do
cliente todas as maneiras em que usamos o TFS,
definimos os novos processos que eles seguiriam
e descrevemos as etapas necessárias para
alterações de versão.
Após o workshop, oferecemos suporte à meio
da implementação, bem como serviços de
consultoria externos projetados para ajudar
a agência a aproveitar o TFS e o EAE ao máximo.

Apenas o começo…
À medida que a agência se familiarizava com tudo
o que podia ser feito com o TFS, os analistas
perceberam que embora o TFS fornecesse muitos
recursos valiosos para o ambiente EAE, ele era
capaz de fazer muito mais quando usado em
conjunto com o Agile Business Suite.
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Por causa disso, a agência decidiu que era hora
de atualizar de EAE para AB Suite e solicitou
a orientação da nossa equipe de serviços no
processo de atualização.
O processo começou com o serviço EAE to AB
Suite Assessment, uma interação que ajudou a
empresa a descobrir e tratar qualquer área que
exigisse atenção especial durante a atualização.
Após a avaliação, nossos consultores trabalharam
diretamente com os desenvolvedores da agência
para garantir que eles compreendessem as
diferenças fundamentais entre os ambientes EAE
e AB Suite. Após isso, organizamos um Workshop
de controle de versão do AB Suite que forneceu
o treinamento inicial sobre o AB Suite e o TFS.
Por fim, mas não menos importante, iniciamos
a atualização. Durante a atualização, ajudamos
a equipe da agência a instalar, configurar e testar
o novo software AB Suite e verificamos se
o ambiente atendia aos requisitos de sua nova
solução AB Suite. O treinamento e suporte locais
complementaram o processo de atualização, a fim
de garantir a melhor transição da implementação
até a produção.
A conclusão da transição para o AB Suite
possibilitou que a agência levasse recursos novos
e avançados para a produção com a velocidade
que as rápidas mudanças do setor exigem. E
ao contar com a ampla experiência da equipe
da Unisys Services, a empresa conseguiu fazer
a migração para o AB Suite com eficiência, sem
sobrecarregar os escassos recursos internos.
Precisa de ajuda com um projeto do EAE ou do
AB Suite? Pretende planejar sua atualização do
EAE para o AB Suite? Entre em contato com seu
representante de vendas Unisys para começar. Ou
confira a página do ClearPath Forward Services
para obter mais informações.
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Info Center
Entre as novas inclusões feitas em nossas bibliotecas de tutoriais, artigos e outras informações úteis estão:
• Como fazer: Habilitar extensões de modelo no AB Suite 6.1 (NOVO)
• Como fazer: Processar XML no AB Suite (NOVO)
• Como fazer: Usar ATT com Messenger Client (NOVO)
• Como fazer: Definir a variável NLS_LANG Environment para evitar problemas de conversão do
DBMigrate Oracle Unicode (NOVO)
• Como fazer: Usar o Automation Utility para Ngen.exe (NOVO)
• Como fazer: Suporte ao Team Foundation Build DevOps para Windows (NOVO)
• Como fazer: Usar chaves do Registro com o Windows Runtime (atualizado)
• Artigo: Model Extensions for AB Suite 6.1 (NOVO)
• Artigo: Usar o AB Suite 5 Windows (.NET) Runtime com Microsoft Windows Server 2012 R2 Failover
Cluster e SQL Server 2014 (NOVO)
Anunciamos a descontinuação do Agile Business
Suite 4.0 e atualizamos os documentos de
“Qualificação de software e matriz de suporte”
para AB Suite versões 4.0, 5.0 e 6.1.

Também visite a página inicial do ClearPath Forward
Client Education para consultar o catálogo de
cursos do AB Suite e outros recursos de educação
e treinamento úteis.

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 login especial.

Para se manter atualizado em relação às últimas
novidades no mundo do ClearPath Forward,
inscreva-se no boletim informativo ClearPath
Forward Connection™.

Além disso, há vários artigos sobre liderança
disponíveis na página inicial do AB Suite:
• AB Suite no Application Lifecycle
• Agile Development com Agile Business Suite
• Unisys Agile Business Suite: Capitalize
a mudança, não reaja a ela

Para explorar e avaliar o AB Suite, baixe o AB Suite
Express hoje mesmo. O download gratuito inclui
o pacote AB Suite completo – AB Suite Developer
e AB Suite para Windows Runtime – e um curso
de introdução desenvolvido para ajudar você
a começar a explorar imediatamente tudo o que
o AB Suite tem a oferecer.
E para saber tudo o que o portfólio do ClearPath
Forward Services pode oferecer, confira nosso
folheto, e-Book e vídeo de alto nível.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não são dadas garantias de nenhuma natureza por este documento. A Unisys não aceita
responsabilidade financeira nem outra que possa resultar do uso das informações deste documento pelo destinatário, inclusive danos diretos, indiretos,
especiais ou consequenciais.
© 2017 Unisys Corporation.
Todos os direitos reservados.
Unisys e outros nomes de produtos e serviços Unisys aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas comerciais
registradas da Unisys Corporation. Todas as outras marcas mencionadas neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários.
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