
O SeverFrame é uma solução de re-hospedagem avançada baseada no
OpenFrame da TmaxSoft, projetada para as maiores empresas
financeiras, bancos, empresas de telecomunicações e outras empresas
do mundo que processam grandes volumes de transações .

O SeverFrame é a solução mais abrangente do setor, proporcionando
ambientes online e em lote robustos em sistemas abertos. Pode ser
usado para migrar os aplicativos, recursos e dados de um sistema de
mainframe para um sistema aberto mais ágil e menos dispendioso, sem
modificar os dados e a lógica do negócio original.

A re-hospedagem com o SeverFrame permite que você acesse os
benefícios do sistema aberto e ao mesmo tempo preserve a integridade
de seus aplicativos e dados legados. O SeverFrame não permite
simplesmente que aplicativos de mainframe sejam executados dentro de
sistemas abertos. Ele também assegura altos níveis de processamento,
com velocidade, capacidade e confiabilidade iguais ou superiores aos do
sistema mainframe legado que está sendo substituído

¢ Baixo risco, sem alteração
em lógica de negócios de
qualquer aplicativo ou
codificação em JCLs

¢ Suporta anos de
crescimento - escalável
para mais de 100K MIPS

¢ Revisão de código legado
para eficiência na
utilização de padrões

¢ Custo total de propriedade
(TCO) reduzido. Permite
investir em inovação

¢ Rápida implantação,
garantindo o retorno mais
rápido do investimento

Implementação rápida e eficaz para um ROI positivo
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Migração bem-sucedida como fundamento para modernização do legado
O SeverFrame foi construído baseado no Tmax Base, software de monitoração TP e diferencia-se sendo o único software
de migração de mainframe construído em um processador de transação de nível empresarial de alta velocidade. Essa
tecnologia de ponta permite ao SeverFrame executar 25% mais rápido do que seus concorrentes. Não somente visando
velocidade, o SeverFrame é projetado para oferecer total confiabilidade.

Implementação rápida e tempo para um ROI positivo
Enquanto algumas soluções de migração exigem anos para concluir e ainda mais tempo para atingir
um ponto de equilíbrio, um projeto de re-hospedagem em grande escala típico com o
SeverFrame normalmente leva de 6-12 meses para concluir e 12-18 meses para fornecer um ROI
positivo. O SeverFrame atinge seu melhor em implementação e retorno por que é a solução mais
abrangente da indústria. Ele permite que as empresas "levantem e mudem" seus aplicativos de
COBOL, PL/I e Assembler existentes, gravados para programas CICS e IMS DC, JCL e Utilitários, e
políticas de segurança RACF para um ambiente de sistema aberto com o mínimo ou nenhuma
modificação.

Custo total de propriedade reduzido
Um único fornecedor tem dominado o mercado de mainframe, resultando em altos preços de
hardware e taxas de licenciamento constantes e exorbitantes. Um número igualmente limitado de
desenvolvedores de software terceirizados acresce ainda mais as despesas. A flexibilidade do
SeverFrame e sua capacidade de expansão reduzem de maneira significativa o custo total de
propriedade (TCO); de fato, economias de 50% ou mais não são incomuns. O SeverFrame também
padroniza os processos de sistema e facilita a integração de novos aplicativos e tecnologias,
permitindo assim o desenvolvimento do sistema e o gerenciamento da produtividade.

Risco de implementação reduzido
O SeverFrame permite que você “Retire e Desloque” seus aplicativos de mainframe existentes, recursos e dados para um
ambiente de sistemas abertos, economizando assim provavelmente milhões de dólares de investimentos. Os programas
JCL existentes e a maioria dos utilitários podem executar sem qualquer modificação. COBOL, PL/I e aplicativos de
Assembler podem executar com modificações mínimas. Seus investimentos em recursos humanos também são
preservados; programadores e analistas podem manter e estender os aplicativos re-hospedados nas linguagens que já
conhecem, sem treinamento adicional.



Componentes do SeverFrame

. SeverFrame Online
Substitui o CICS e o IMS-DC oferecendo os mesmos recursos online e APIs idênticas. Um monitor de transação reprojetado fornece suporte nativo para recursos
de CICS e IMS-DC, diferenciando-o de “emulações” de CICS e permitindo desempenho e flexibilidade superiores. Balanceamento de carga dinâmico, clustering
distribuído e robustos recursos failover são incorporados. Também é oferecida uma variedade de gateways e adaptadores para ativar uma ampla gama de
conexões externas e flexíveis.

. SeverFrame Batch
Substitui o ambiente em Lote de mainframe e permite que aplicativos
JCL/Batch sejam usados em ambiente aberto sem alterações no código
original. Um gerenciador JES, que manipula a tarefa de executar e
gerenciar trabalhos e recursos correspondentes, é incorporado e
oferece uma variedade de ferramentas e processos automatizados para
lidar com a migração efetiva de aplicativosem lote.

. SeverFrame HiDB
Uma substituição para o Banco de Dados IMS que oferece recursos de
emulação juntamente com todos os benefícios e funções de um banco
de dados hierárquico. A tecnologia DBMS de propriedade da TmaxSoft
assegura alto desempenho enquanto suporta características e uso de
Banco de Dados hierárquico de mainframe. Suportes para HISAM,
HIDAM, GSAM etc.

. SeverFrame Base
Gerencia procedimentos failover de Hardware, Software e vários outros procedimentos de tolerância a falhas (prevenção integral de Filas, configuração de
prioridades). Também fornece rápida recuperação de falhas no sistema online e em lote. Os recursos do SeverFrame Mapping Support Emulation são
oferecidos como uma substituição para o BMS/MFS, bem como uma interface para utilizar emuladores de terminal 3270.

. Suporte de mapeamento do SeverFrame
Os recursos de emulação são fornecidos como uma substituição para o BMS/MFS e também uma interface para usar emuladores de termi nal3270.

. SeverFrame/TACF
A segurança de RACF/ACF2 é substituída por SeverFrame/TACF que permite aos administradores usarem TACF, assim como a segurança fornecida pelo Sistema 
Operacional.

. OpenStudio
É um IDE gráfico (Integrated Development Environment - Ambiente de Desenvolvimento Integrado) usado para desenvolver, implantar e gerenciar aplicativos e
serviços dentro do ambiente SeverFrame. Com o OpenStudio, os desenvolvedores podem executar e/ou manter de forma eficiente aplicativos JCL, COBOL e
PL/I re-hospedados.

. SeverFrame Web Gateway
Permite o uso direto de emuladores de terminal 3270 através de um navegador Web. Nenhum software separado é necessário. O Web Gateway pode controlar
diretamente telas do BMS ou MFS e fornece a função de edição de mapa.



FICHA DE DADOS

Especificações técnicas

Cliente OpenStudio

• Windows 7 ou superior Linux ou MacOS
(32 bits e 64 bits)

• Espaço no disco rígido: é recomendado 
um mínimo de 2 GB para uma instalação 
completa

• Uma instalação completa inclui o 
instalador do produto Open Studio e o 
Eclipse incluído e software Java 1.7

• Memória do sistema: é recomendado um 
mínimo de 4 GB

Servidor SeverFrame

• Linux/Unix (64 bits)

• Hardaware – Dimensionamento 
conforme “work load” do Hardaware de 
Origem

Case – GE Capital

Para enfrentar este projeto, a GE Capital
selecionou TmaxSoft para entregar a
solução. TmaxSoft trabalhou com
parceiros na coversão de uma aplicação
ADS/Online / IDMS para o Cobol - CICS /
Tibero utilizando a solução OpenFrame
para Re-Hosting dos aplicativos
convertidosparaambienteUnix.

O OpenFrame é uma solução completa
de rehosting para mainframeque “move”
aplicações do mainframe em um
arquitetura multi-camadas no ambiente
x86. Para GE Capital, OpenFrame
forneceu vários componentes para
emular as funcionalidades de diferentes
secções do mainframe (emulação CICS
COBOL, batch processamento, etc.) e foi o
derradeiro para homologação do novo
ambientecom umaarquiteturaaberta.

A GE Capital escolheu validar o
OpenFrame através de um prova de
conceito. “Gastamos muito pouco
dinheiro e tempo ”, lembrou Marc Rubel.
“Nós completamos uma prova de
conceito dentro de um mês. Nós
convertemos uma pequena quantidade
de código para validarmos o processo de
compilação e promoção dentro de
OpenFrame”. Para a satisfaçãode Rubel e
sua equipe, na prova de conceito o
OpenFrame demonstrou que o código
alvoconvertido erade fácil manutenção e
o banco de dados IDMS convertido
atendia suas expectativas sem nenhuma
surpresa.
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