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Agora em Português:
A distribuição do GoFaster teve inicio há mais de
dois anos. Desde então tem mantido a sua eficácia e
prestações, tendo-se adaptado ás diferentes versões
do OS400, desde a V4R4 até á V5R3, tal como aos
novos modelos e famílias de iSeries e eServer i5.
O GoFaster é uma aplicação forte que todos os dias
se enriquece com novos objectivos quase todos
relacionados com o melhor aproveitamento das
capacidades do AS400. Empresas consultoras e
utilizadores são os seus melhores vendedores.
O seu melhor objectivo é, sem duvida a sua
capacidade
de
melhorar
o
rendimento
das
actividades interactivas do AS400, ultrapassando
limitações que um determinado modelo possa ter
incluindo o interactivo zero.
Também tem outras opções que permitem
visualizar os trabalhos que consomem ‘muito’,
incluindo as tarefas de OS400, que não podem ser
vistas com o WRKACTJOB. Podem também ver-se os
processadores que estão activos, o consumo total de
trabalhos interactivos, e o consumo do CFINT.

Outra opção (Help Desk) permite a visualização de
ecrãs de utilizadores, que podem ser observados sem
autorização prévia, podendo, ainda, assumir o controlo
dos mesmos.
Uma das últimas novidades permite a recuperação
de registos que foram apagados, mas que não se
deitaram fora, o que poderá salvar uma ou outra
situação mais complicada.
O site www.gofaster.us foi concebido para
proporcionar a informação necessária à compreensão
dos objectivos do GoFaster, tal como para oferecer
uma apresentação ampla das suas possibilidades e
opções.
Tem um capítulo especial onde o utilizador
principiante é levado a observar e a compreender a
sua máquina através do consumo interactivo e o seu
comportamento com o GoFaster ligado.
O GoFaster é um produto com muita aceitação e é
surpreendente que, embora tenha boa venda nos
países em desenvolvimento, é nos mais desenvolvidos
que as mesmas superam as expectativas.

Recuperação de Registos apagados
Qualquer técnico de AS400 sabe que quando apaga
um registo ou um ficheiro é praticamente impossível
voltar a recuperá-lo. È fácil enganarmo-nos sobretudo se,
o típico ‘tem a certeza que quer apagar este ficheiro ou
registo’, não nos surge. Quando apagamos um registo
este deixa de estar acessível, mas só desaparece
realmente quando o ficheiro é reorganizado, algo que se
faz só periodicamente.
Quer isto dizer que, o registo apagado não está
acessível, mas poderá, no entanto, continuar gravado no
disco ou na memória. Com este programa que se chama
RDR(Retrieved deleted records) podemos recuperar
parcial ou totalmente os registos apagados - mas não
suprimidos - de qualquer ficheiro, incorporando-os no
ficheiro original ou noutro qualquer.

Oferta especial utilizadores GoFaster
O RDR tanto pode estar incorporado no GoFaster,
enriquecendo as suas prestações e podendo ser utilizado
como uma opção, como também pode ser adquirido
separadamente.

Custa 400€. Os Clientes que têm licença de utilização
GoFaster, ou que já a tenham tido, poderão aceder ao RDR de
forma ilimitada por apenas 250€..
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GoFaster em 520,550,570 e 595
Existem cópias para a V5R3 na qual trabalha a
nova família de AS400 - os eServer i5. Um 520-7450
P05 com um interactivo de 30CPW pode alcançar
500CPW com o GoFaster, ou seja,
o seu rendimento melhorará 16,6 vezes.

Última Versão do GoFaster
O GoFaster é uma aplicação que trabalha, na
perfeição, com qualquer versão de OS400,
desde a V4R4, por isso o seu funcionamento
requer atenção constante.
Assim foi posta em circulação a versão
V040922, que reúne todas as melhorias feitas
até ao momento.
Os Clientes que o desejem podem pedir uma
cópia do GoFaster, cópia esta que lhes será logo
enviada, já que, tal como foi dito antes, a
licença contratada dá, aos clientes, o direito de
receber qualquer nova versão que surja durante
a vigência do contrato.
Podem pedir cópias para actualizações
através do telefone +34 933 191723, ou email:

att@att.es

Fax: +34 93 3191755

att@att.es

www.gofaster.us

