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GoFaster também com i5
O GoFaster evolui ao mesmo tempo que a família AS/400 e agora tem as modificações
necessárias para que, a nova série i5, com o seu sistema operativo i5/OS, possa beneficiar da acção
potenciadora do GoFaster.
Como é de esperar o seu objectivo continua a ser conseguir que a potência total de cada
computador esteja disponível para o utilizador, seja qual for o tipo de trabalho que realize. Alguns
modelos da nova série i5 têm limitada a potência que se destina aos trabalhos interactivos e aos que
vêm do 5250 Data Stream. Esta limitação faz com que, quando se regista um consumo interactivo
importante, se produza uma deterioração do rendimento geral da máquina, não só dos trabalhos
interactivos.
Alguns modelos i5, como os da gama Enterprise, não podem beneficiar das propriedades do
GoFaster, já que não têm limite de consumo interactivo. Os outros modelos podem obter um
rendimento óptimo através da aplicação do GoFaster. Neste grupo incluem-se os modelos Standard
cujo rendimento interactivo é ‘0’, mas que, graças ao GoFaster, podem dispor da total potência de
cada computador para qualquer tipo de trabalho. Como exemplo de equipamentos da série i5 com
rendimento interactivo ‘0’ temos os 520-7458, 520-7452, 550-7462, 550-7530, 570-7488. Os
modelos anteriores
270-22A7,
810-7410,
825-7416, 890-7441 também podem usufruir do
GoFaster.
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Outras utilidades do GoFaster
Neste capítulo incluem-se várias funções que
ajudam a controlar certos aspectos do sistema
operativo. Para as conhecer pode aceder ao site:
www.gofaster.us
A última versão, V050401, aparece no menu
Utilidades na:
Opção 15.- Classe de um Trabalho
Tal como parece, esta opção permite-nos
conhecer a Classe de Trabalho que se está a
executar, informação que não se pode obter
directamente e que é muito difícil e trabalhosa de
averiguar. Conhecer a Classe de Trabalho permite
ao Administrador do sistema controlar e dirigir as
condições de trabalho de um determinado Job.

Versão GoFaster actualizada
Os utilizadores do GoFaster que queiram passar para
a versão V5R3 do OS/400 ou i5/OS, podem dispor de
uma nova versão de GoFaster, a V050401, que foi
actualizada para actuar eficazmente com a última versão
do OS/400 e nas máquinas novas.
Podem pedir cópias para Renovações, a través dos
números 21.0127000 ou fax 21.7101606, ou do email:
suporte@informan.pt
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GoFaster mercado global
Desde que surgiu nos EUA, faz já 3 anos, o
GoFaster tem vindo a expandir-se em todos os
mercados,
tanto
em
vendas
realizadas
directamente a partir dos EUA, como através de
distribuidores que foram surgindo. Actualmente
existe uma política de ampliação de redes de
distribuição que tem como objectivo a
incorporação dos mercados mais diversos.
Recentemente um distribuidor tomou para si o
mercado japonês, onde a venda é bastante
difícil dadas as caracteristicas especificas do
país. Mas quando um produto tem um valor
acrescentado como o do GoFaster não existem
barreiras técnicas ou políticas que o travem,
pois a poupança que ele produz, faz com que
todo o tipo de empresas, entidades oficiais,
câmaras municipais, orgãos do governo,
multinacionais e/ou corporações adoptem as
medidas necessárias para o incorporarem nos
seus sistemas informáticos.
É mais fácil e recomendável reduzir os
custos com o GoFaster, que congelar salários,
antecipar reformas, reduzir pessoal e/ou fechar
empresas não competitivas.
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