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IBM permite que se ultrapasse o controlo interactivo
A noticia constitui, uma novidade, já que, deste modo, se aceita a existência dos vários produtos
de software, que potenciam, ao máximo, o rendimento interactivo e que, desde há anos, passaram a
fazer parte das alternativas habituais de qualquer utilizador de AS/400 e i5, que deseje aumentar a
dimensão ou o rendimento da sua instalação.
Uma empresa australiana desenvolveu uma interface lookdirect que permite que qualquer
aplicação interactiva possa dispor de toda a capacidade CPW batch de qualquer processador; tendo
realizado o desenvolvimento e ensaio de todos os programas com o conhecimento e acompanhamento
da IBM e teve, como é óbvio a sua aprovação.
Isto irá fazer com que as aplicações 5250 possam ser mudadas, sem quaisquer modificações,
para máquinas Standard Edition em vez de Enterprise Edition, o que representa uma grande poupança
em hardware, já que permite actuar com interactivo “0”.

GoFaster Multilicença
O surgimento contínuo de novas séries AS/400 e i5, combinado com a grande longevidade das séries
anteriores, propicia um mercado de hardware variado e dinâmico, no qual se torna difícil prever a
duração de uma máquina numa empresa. Isto dificulta a previsão da duração das licenças de
GoFaster, que, em termos económicos, são tanto mais interessantes quanto maior for o prazo
contratado; mas, por outro lado é muito difícíl planificar uma mudança de máquina num período
superior a um ano.
A nova fórmula Multilicença permite contratar o GoFaster por um período de vários anos ou
meses, dando ao cliente o direito de mudar de máquina durante a duração do contrato sempre que o
deseje.
Por exemplo, temos um 720-206A e vamos trocá-lo em menos de um ano. Necessitamos de uma
licença de GoFaster porque o rendimento é muito baixo; mas também é possível que nesse mesmo
ano mudemos para uma 520. A solução poderia ser contratar uma licença de 1 ano. Mas e se ao fim de
5 meses compramos a nova 520? A nova fórmula Multilicença permite tomar decisões flexíveis e
adaptáveis a calendários imprevistos. Neste caso poderíamos até contratar uma licença de 2 anos e
reservar-mo-nos o direito de mudarmos a licença do GoFaster para o novo 520. Desta forma
aproveitamos ao máximo o GoFaster e beneficiamos dos preços mais baratos das licenças de longa
duração.

Recorde de vendas nos EUA
O país que detém o recorde de vendas de copias de GoFaster contínua a ser os EUA. O ritmo
aumentou este ano como consequência do desaparecimento do principal concorrente - Fast400. Muitos
dos utilizadores deste produto contrataram as novas licenças GoFaster; que além de ser um produto
mais completo, garante-lhes uma continuidade de serviço, que o Fast400 não conseguiu manter.
Outro factor interessante é a tendência para contratar licenças por prazos cada vez maiores. Há
cerca de um ano as licenças mais longas não ultrapassavam os 24 meses. Hoje as licenças são
contratadas até 5 anos.
Nos EUA 10% das licenças vendidas este ano têm a duração de 48 ou 60 meses, o que mostra a
crescente credibilidade do GoFaster e o sentido prático dos clientes americanos ao escolherem a
formula mais rentável deste produto.
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