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GoFaster impõe-se como standard
Quando há quase dois a nos, um aprendiz de Bill Gates concebeu nos seus tempos livres, na gara gem de sua
casa, um programa cujo obje ctivo era conseguir que os trabalhos do AS/400 pudessem utilizar toda a potencia do
processador, produziram-se reacções que denotam, em muitos casos, desconhecimento do papel que a cada
protagonista corresponde interpretar no meio de relações comerciais.
De um lado a IBM deveria acolher o programa GoFaster, como uma mais d as muitas alternativas que existem
para os seus produtos e disputar a s próprias baixas co m a inteligência de que, em ocasiões, faz gala. Está renhida a
elegância com os negócios?
O utilizador do AS/400, por seu lado, deveria desfrutar com alegria d as possibilidades que a n ova alternativa
lhe oferece através d o programa em q uestão, que supõe conseguir os melhores resultados e a máxima eficácia do seu
investimento em informática. Está renhida a eficácia com a liberdade de ele ição?

Corrigir é de sábios

Passados os receios iniciais de IBM, em que mostrava o seu desagrado por um inocente progra ma ser capaz de
multiplicar o rendimento do AS/400, sem recorrer ás ampliações e upgrades estabelecidos na sua estrutura de
preços, te ve que actuar lemb rando duvid as sobre a legalidade do invento e logo distribuindo PTF’s com a intenção de
anular o bem dito programa. Mas não se podem pôr portas no campo, nem traves à liberdade de comércio, na nossa
economia de mercado, que is so é antinatural e roça a ilegalidade.
Actualmente a IBM se assume a realidade como irremediável e ou por ignorar a existência desta magnífica
alternativa que result ou ser o já popular GoFaster, ainda que não oficialmente, tem que convive r com ele. Muitos
fornecedores de hardware e software do mundo AS/400 recomendam o GoFaster como una alternativa a considerar
a nível mundial. É possível que a própria IBM o faça no futuro.

Amizades perigosas

Muitos utilizadores de AS/400 optaram por uma solução mais económica, na qual por uns centos de Euros,
poupa milhares, evitando um gasto de impossível justificação. Outros não quiseram sair da ortodoxia por um mal
entendido respeito ao fornecedor, preferiram continuar a comprar muito caro versos alternativas “pouco serias”. A
amizade é o prime iro. Ainda que realmente essa amizade e respeito se confundam com certo sentimento de temor,
quem sabe have ria que efectuar-se uma mudança de fornecedor; porque um fornecedor deve estar a o serviço do
cliente e não ao contrá rio.

A força da razão

O aprendiz de Bill Gates seguramente não alcançará o protagonismo s que este alcançou, mas sem duvida
contribuiu muitíssimo para que o parque instalado de AS/400 tenha rentabilizado o seu investimento e poupado
milhões de Euros do orçamento, que agora podem dirigir a alguma das múltiplas ONG que s empre andam magras de
recursos. Alguns querem impor “a sua” razão pela fo rça, mas o GoFaster, impõe-se pela força da razão. Como
utilizador de AS/400 dispõe agora de uma alternativa de que vão desfrutar milhares de utilizadores que simplesmente
viram já, claramente, quais eram os seus verdadeiros intere sses. Nesta altura seria surpreendente que algum
utilizador possa desconhecer para que s erve o GoFaster, mas conhecendo será de difícil explicação ignorá-lo.

Nova Versão do GoFaster
O GoFaster é uma aplicação que deve desenvo lver-se igual como
qualquer Versão do OS/400 a partir da V4R4 e por isso o seu
funcionamento óptimo requere constante atenção. O amplíssimo
campo de experimentação, na variedade e em quantidade, que supõe
a base mundial instalada produz novas informações que permitem
melhorar as suas possibilidades aumentando a sua eficácia em todos
os terrenos.
Como resultado está em circulação a versão V040301-AUS que
reúne todas as melhorias realizadas até este momento.
Os clientes que o desejem podem solicitar una copia que será
enviada imediatamente, já que, como se lh es anunciou a licença
contratada d á-lhe direito a receber q ualquer nova release que apareça
durante a duração do seu contrato. Devem solicitar os Updates, por
Telefone 21 710 16 44 ou por email: midrange@informan.pt
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Producto de culto
A maioria dos utilizadores do
GoFaster pedem a renovação da
licença o que está convertendo o
mesmo num produto de culto. Outros
produtos, como o Tuner o u o DBU,
também obtiveram este alto nível de
popularidade, mas não em tão pouco
tempo. Para o GoFaster não existem
fronteiras nem culturas, igualmente se
contrata nos USA, Paquistão, Chile ou
Portugal, pelo que não é em vão que
consegue que um dos mais populares
computadores no mundo, o AS/400,
alcance o seu rendimento óptimo.
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