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Novas modalidades de
contratos do GoFaster

Licenças Grátis para o GoFaster
Após mais de um ano de distribuição e instalação do
GoFaster, milhares de AS/400 localizados em todo o mundo são
testemunhas silenciosas da sua eficácia. Chegou a altura de se
dar mais facilidades aos novos interessados
A transmissão da informação boca a boca funciona melhor
que qualquer campanha publicitaria e está a produzir um certo
atraso na atenção requerida pelos que pela primeira vez
contactam o distribuidor de GoFaster devido ao grande sucesso
do produto.
. Pensou-se em facilitar o assunto aos potenciais interessados
de modo que possa comprovar e analisar o comportamento do
GoFaster na sua própria instalação.
Assim conceder-se-ão licenças temporárias de 30 dias
durante os quais os interessados poderão observar a fundo a
melhoria de rendimento do seu sistema e ao mesmo tempo
observar o comportamento do produto.
O nosso suporte técnico estarão à disposição de quem deseje
esclarecimentos quanto à instalação do produto ou resultados
verificados durante o período de teste. Para isso basta contactar
American Top Tools, Departamento GoFaster ou o seu agente
em Portugal e indicar os dados seguintes:
Empresa, Contacto, Telefone, E-mail,
Modelo AS/400 (Wrksysval Qprcfeat)
e versão de OS/400

A fim de abrir ao máximo as possibilidades de
utilização do GoFaster criou-se a licença
flexível que permite contratar utilizações
variáveis a partir de dois meses e € 700. Por
exemplo, um cliente que tenha um AS/400
modelo 720 e pense fazer um upgrade para um
modelo 800 dentro de 5 meses pode contratar
una licença para esses 5 meses por um custo
aproximado de € 1.000. Esta fórmula aplica-se
em principio a clientes novos se bem que se
poderá aplicar a clientes actuais quando o
fabricante do GoFasrter e as circunstancias o
permitam

Renovação de licenças
Conforme vão expirando as
licenças de GoFaster, por se atingirem os
prazos contratados, serão renovadas com
novas licenças, com as versões mais
actualizadas no momento e igualmente
efectivas.
Os preços para as novas licenças
mantêm-se inalteráveis, sempre e quando
se apliquem ao mesmo AS/400

Licenças GoFaster On Demand
A anuncio frequente de novas versões do AS/400 e novas releases de OS/400, bem como a diversidade de novos
modelos que continuamente enriquecem a iSeries 400, ocasionam que a política de migrações, aconselhe determinados
intervalos de tempo durante os quais os meios de que se dispõem, não correspondem às necessidades a cobrir. Isto
pode ocorrer devido a razões de ordem técnica, política ou económica.
Durante estes períodos, que podem durar vários meses, durante os quais não convém ou não se pode mudar de
hardware ou de configuração, pode-se viver um ambiente tecnicamente desconfortável para os utilizadores se ainda
por cima coincidir com um aumento da carga de trabalho ou com a introdução de novas aplicações. É necessário
neste caso encontrar soluções pontuais para casos reais, que se adaptem facilmente mediante a obtenção fácil e rápida
dos meios necessários para resolver as circunstancias técnicas que produzem uma lentidão do sistema.
Há um caso bastante conhecido nas instalações que operam com a release V4R4 de OS/400 e se vêm obrigadas a
fazer um upgrade para a V5R1 quer seja para poder dispor de determinadas funcionalidades desta release quer para
actualizar as suas aplicações, sem que tenham previsto um upgrade do hardware. As consequências são um possível
aumento do tempo de resposta do sistema que em alguns casos reais levou o departamento de TI a reinstalar a V4R4,
porque o sistema ficava praticamente bloqueado com a V5R1. Ora o upgrade do modelo do AS/400 não se pode
improvisar, porque obriga despesas não orçamentadas. Esta é um caso típico que de pode resolver com uma licença
do GoFaster “On Demand” durante o tempo em seja necessário incrementar o rendimento até que se possa efectuar o
upgrade de hardware, e que se resolve com uma despesa entre € 700 e € 4.000.
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