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Novas oportunidades com o Gofaster
Pode melhorar o rendimento do AS400 sem o GoFaster? Podem ser várias as causas de um rendimento
fraco ou melhorável e nem sempre o GoFaster é uma solução válida e/ou suficiente.
Os mais de 2.000 utilizadores do GoFaster mostraram interesse em obter o máximo rendimento do seu
AS400 e isso incentivou-nos a um esforço imaginativo para corresponder a essa tendência.
Temos licenças de software Tuner para colocar à disposição dos nossos clientes que tenham ou já tenham
tido alguma licença de GoFaster. O Tuner é uma aplicação de software cujo objectivo é a administração
automática dos recursos de memória e dos niveis de actividade, para conseguir a optimização do AS400 e do
System i. O Tuner não necessita que o GoFaster esteja instalado e o seu objectivo atinge-se de forma
independente e segura.
O Tuner é um produto USA, do qual já se instalaram mais de 10.000 cópias nos últimos 10 anos. O
Tuner comercializa-se na forma de licenças temporárias e de duração diferente, ajustando-se às características
próprias do ambiente informático.
A American Top Tools decidiu por à disposição dos seus clientes uma licença temporaria do Tuner com
toda a sua capacidade, para instalar em qualquer AS400 da sua empresa, com uma obrigação única: a de apagar
o software das suas instalações passados 3 meses, caso não deseje continuar a utilizá-lo.
Os interessados podem dirigir-se a Ricardo Lopez, Responsável Comercial do Tuner, rlopez@att.es

Está nas suas mãos
· Evitar a angustia dos utilizadores
causada pelo mau tempo de resposta.
· Aproveitar ao máximo a interacção do
computador com os seus utilizadores.
· Aumentar a eficácia dos seus
empregados, que vão apoiar-se num
computador de resposta rápida.
· Conseguir rentabilizar, ao máximo, o
seu investimento no equipamento que
tem.
· Conseguir tudo por quase nada
GoFaster

Novidades GoFaster
Nova Versão Foi posta em circulação a versão 8.01. Nesta foram introduzidas melhorias no
algoritmo que rege a sua performance e alguns avanços do que está previsto para a ainda não
anunciada V6R1 do OS400. A versão 8.01 do GoFaster é NECESSÁRIA a partir da versão V5R3 do
OS400.
Novos preços Os preços, no geral, baixaram, principalmente os modelos mais antigos. Os prazos de
contratação estão limitados a 36 meses e introduziu-se a possibilidade de compra.
Novo mercado.- A China surge-nos, hoje, como mercado emergente e o GoFaster encontrou aí
uma entrada fácil dado o sentido prático que domina aquele país.
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