
A obsolescência dos bancos de listas invertidas é uma 

realidade de mercado. Há um número crescente de empresas 

que buscam migrar seus bancos ADABAS para bancos 

relacionais como:

• Oracle

• DB2

• SQL Server

• PostgreSql, entre outros.

No entanto, esse descarte é complexo e dispendioso, senão 

proibitivo. A revolucionária e inovadora suíte H2LADA

permite uma migração sem traumas entre os dados 

do ADABAS e o(s) banco)s) relacional(ais), pois os antigos 

aplicativos que acessam o ADABAS continuarão funcionando 

normalmente sob o novo banco. Dessa forma, essas 

aplicações podem ser convertidas gradativamente, sem os 

custos e traumas de uma migração total, no estilo “Big Bang”. 

Todo o planejamento do descarte é simplificado e por 

consequência, o custo do projeto é drasticamente reduzido.

¢ Reduzir o custo de 
manutenção anual de suas 
aplicações baseadas em 
Adabas

¢ Modernizar suas aplicações 
utilizando as mais 
modernas tecnologias

¢ Plano para migração do
legado de forma gradual

¢ Aumentar o tempo de vida
de suas aplicações legadas
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Novos caminhos para os dados de seu empresa
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Nos projetos tradicionais as aplicações precisam ser inteiramente reescritas
Nos projetos de descarte tradicionais, soluções desenvolvidas para os bancos ADABAS - como aquelas escritas 

em Natural, COBOL, PL1, ADASQL etc. - precisam ser inteiramente reescritas nas linguagens de programação mais 

modernas, como Java ou Dot.Net, capazes de lidar com bancos transacionais e aplicações web. Essa conversão incorre 

em grandes riscos, pois consome milhares de horas de planejamento e desenvolvimento. Isso faz com que muitas 

empresas posterguem seus planos de descarte tecnológico e optem por continuar a gastar fortunas na manutenção de 

bancos de dados e sistemas obsoletos.

A versatilidade do H2L ADAinicia-se com o modelo de dados
A partir da leitura de um banco ADABAS, o H2L ADA gera automaticamente um modelo 

relacional normalizado, capaz de comportar todas as necessidades informacionais e 

transacionais do banco de origem. Além disso, o H2L ADA faz a migração de dados 

históricos e atuais do banco ADABAS para o novo modelo relacional que será adotado. 

Temporariamente, é possível que os dois bancos, o ADABAS e o relacional, funcionem de 

forma sincronizada e harmônica, com dados replicados nas duas direções.

No entanto, a funcionalidade mais inovadora do H2L ADA consiste no fato de que as 

antigas soluções desenvolvidas para o banco ADABAS poderão continuar em 

operação mesmo após a completa migração do ADABAS para o relacional, sem que 

uma linha de seus programas sequer seja alterada. O H2L ADA simulará o velho 

ADABAS e os sistemas antigos continuarão a funcionar normalmente, mesmo que 

não haja mais um banco ou software ADABAS disponíveis. Desta maneira, a 

migração dos programas pode ser feita gradativamente, reduzindo riscos e custos de 

licença.

Elimine custos e a complexidade na conversão de programas
O H2L ADA viabiliza a conversão gradativa dos programas, de Natural para Python, Java ou .Net, que pode ser feita sem 

a necessidade de que a equipe atual, que detém o conhecimento do negócio da empresa, precise ser treinada nas novas 

linguagens. Evitam-se, portanto, a perda de talentos e a necessidade de novas contratações.

Transição de maneira suave e gradativa de tecnologias de Banco de Dados e Linguagens aplicativas:

• ADABAS para Bancos Relacionais, por meio de espelhamento (convivência sincronizada em Tempo Real) ou migração, 

(parcial ou total) entre os ambientes;

• Durante o processo, os ambientes de produção continuam operando normalmente, e suas eventuais atualizações 

serão automaticamente incorporadas ao ambiente já migrado;

• Sistemas interdependentes não precisam ser migrados simultaneamente, isto é: são possíveis migrações parciais;

• Não obstante a incorporação de linguagens de última geração, mantêm-se as interfaces das linguagens de 

programação originais, o que evita choques culturais ou obsolescência de mão-de-obra;

• O planejamento do processo de descarte tecnológico torna-se mais simples e eficaz.

Programas - linguagens suportadas:

• Natural - Batch/Online (Cics/Cicsplex)

• COBOL Batch - (I, II, Enterprise....etc.)

• COBOL Cics/Cicsplex - (I, II, Enterprise ....etc.)

• ADASQL - Batch/Online (Cics/Cicsplex)

• PLI - (I, Enterprise)

• Asssembler - Batch/Online

• Outras linguagens que utilizam o Call ADABAS



S e r v i ç o s

H2LADA prove todos os serviços 

necessários para implementar um completa 

migração da base de dados legada, tais 

como:

• Capacity Planning (para fins de alocação 

de armazenamento)

• ETL

• DDM

• FDT

• FCB

C a r a c t e r í s t i c a s

O H2LADA atua na interface entre o banco 

de dados Adabas* e a aplicação desejada, 

realizando a migração do banco de dados 

para as plataformas DB2, Oracle, SQL 

Server e outros.

Algumas características:

• Replicação parcial ou total

• Migração parcial ou total

• Segmentação por Files ADABAS

• Manipulação no modelo relacional 

sugerido

Figura 1: Arquitetura de Virtualização de Dados ADABAS mostrando consumidores de dados, provedores de dados e o servidor de 

virtualização de dados baseado em z / OS

A única solução de virtualização de dados da indústria que reside diretamente no mainframe, o H2LADA fornece acesso em tempo real aos 

dados transacionados pelas aplicações legadas. 

Figura 2: Manager Studio mascara a complexidade de trabalhar com artefatos de mainframe
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FICHA DE DADOS

Especificações técnicas
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Case

Uma empresa estatal provedora 

de serviços de TI necessitava 

modernizar urgentemente suas 

aplicações legadas.

A arquitetura de dados 

existente era excessivamente 

complexa e sendo que existia 

diversas sub-rotinas para 

cálculos e acesso a 

determinadas grupos de 

informações, dificultando a 

analise de dados bem como 

qualquer iniciativa de migração.

Para simplificar o processo de 

migração de código futura, a 

empresa implementou a

solução de virtualização 

H2LADA para migração dos 

dados existentes conservando a 

aplicação legada. Os analistas 

agora podem trabalhar de 

forma independente do 

sistema legado planejando a 

futura arquitetura a ser 

implementada bem como no 

desenvolvimento de sistemas 

satélites acessando a base 

migrada compartilhando a 

informação com os sistemas 

legados existentes.
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