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Sumário Executivo 
 
Os integradores e os consultores de sistemas estão sob constante 
pressão para estarem sempre um passo à frente, de modo a 
atender as exigências dinâmicas de seus clientes que exigem e 
necessitam das melhores práticas para integração de negócios e 
tecnologias emergentes. 
 
Os analistas do setor estimam que as empresas gastam entre 20 e 
40% de seus orçamentos de TI em projetos de integração de 
negócios. Ao mesmo tempo, a complexidade da integração de 
sistemas é cada vez maior. Os projetos de integração agora se 
estendem muito além da cadeia de valores, com vários pontos de 
integração tanto dentro de uma organização quanto com entidades 
externas. Esses projetos podem executar a integração de infra-
estrutura, de aplicativos e de processos de negócios, estendendo-
se desde novas implementações até sistemas legados. Além disso, 
poucas empresas hoje em dia confiam exclusivamente em um único 
fornecedor para seus aplicativos ou plataformas operacionais. 
 
Os integradores também devem levar em consideração o 
movimento no mercado e o surgimento de novos segmentos de 
clientes. Por exemplo, o surgimento das empresas de médio porte 
como um novo público-alvo significativo para projetos de integração 
é uma tendência de mercado que deve ser aproveitada. Ao escolher 
um parceiro tecnológico, os integradores de sistemas devem 
identificar os papéis potenciais para essas oportunidades 
emergentes e compreender seus pontos fortes e fracos, no contexto 
de uma base tecnológica que muda rapidamente. 
 
O IBOLT Integration Suite da Magic Software fornece aos 
integradores e aos consultores de sistemas uma solução 
abrangente e eficiente em termos de custos para alavancar esse 
crescente segmento de empresas de médio porte sempre em 
crescimento. A empresa de análise setorial, Meta Group, observou 
isso em um estudo recente sobre Integração de Aplicativos 
Corporativos (EAI). A Magic Software se destacou nesse relatório 
como o único fornecedor incluído na análise que direciona sua 
tecnologia primariamente para as empresas de médio porte. 
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O iBOLT fornece aos integradores um ambiente completo de 
integração que suporta todo o espectro de projetos de 
Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM – Business 
Process Management) e Integração de Aplicativos Corporativos 
(EAI – Enterprise Application Integration) desde o planejamento da 
arquitetura, passando pela preparação, pelo desenvolvimento e 
pelos testes, pela implantação e pelo Monitoramento de Atividades 
de Negócios (BAM – Business Activity Monitoring) contínua. Essa 
abordagem reduz o período de aprendizado da tecnologia e 
simplifica todo o processo de integração, permitindo muito mais 
rapidez em uma implantação e com custos reduzidos. Isso também 
torna mais fácil para as empresas e para os profissionais de TI 
colaborarem em projetos de integração dentro de um ambiente 
coerente. 
 
Este documento descreve em detalhes o IBOLT Integration Suite, 
fornecendo aos integradores e consultores de sistemas uma visão 
geral de uma das tecnologias mais significativas a ser lançada na 
área de Integração de Atividades e de Gerenciamento de 
Processos. Ele destaca os benefícios que podem ser obtidos 
através da parceria com a Magic Software, incluindo superioridade 
tecnológica, diferenciação competitiva, margens significativas, 
recursos dedicados e uma rede mundial para a ampliação das 
oportunidades. Ele também fornece uma breve visão geral do 
iBOLT Integration Partner Program. 
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1. O Caso de Negócio de uma Integração de Aplicativos 
 
A concorrência cada vez maior e as normas governamentais em constante 
alteração são apenas alguns dos obstáculos que as empresas enfrentam no 
ritmo acelerado do mundo de negócios de hoje. A fim de sobreviver e 
prosperar, as empresas precisam buscar continuamente novas maneiras de 
melhorar a eficiência operacional, de reduzir as despesas de negócios e de 
implantar novas soluções de negócios de forma mais rápida e mais barata. As 
novas soluções também precisam ser fáceis e baratas para que as empresas 
possam integrá-las e alavancar, ao invés de substituir, suas infra-estruturas de 
TI. 
 
O que impulsiona a crescente demanda pela integração são necessidades de 
negócios que são extensas e complexas. Mais do que nunca, as empresas 
estão trabalhando para maximizar os bens existentes e unir as diversas ilhas 
de sistemas de computação que surgiram ao longo dos últimos cinco a dez 
anos. As recentes práticas de redução de custos empreendidas por muitas 
empresas aumentaram a necessidade de maior eficiência e de processos 
internos mais simplificados. 
 
Os projetos de integração consistem em muitas peças, processos e variáveis 
diferentes que precisam ser conectadas. De maneira similar à montagem de 
um quebra-cabeça complexo, você tem de saber com antecedência quais são 
os objetivos do projeto, quais elementos são necessários e como conectá-los 
para completar o quebra-cabeça da integração de sua organização. As peças 
podem incluir diversos sistemas operacionais, aplicativos diferentes, vários 
bancos de dados e questões geográficas. 
 
Um projeto de integração pode incluir um número infinito de sistemas e 
aplicativos que você precisa conectar e, depois, orquestrar. A solução visa 
resolver as necessidades de integração de uma organização, garantindo que: 

• Os sistemas de back-end possam conversar com os sistemas de 
front-end 

• Os aplicativos legados possam se comunicar com os novos 
aplicativos 

• Os aplicativos e processos existentes possam ser reavivados com 
capacidades ampliadas 

• Haja conectividade disponível ultrapassando os limites físicos 
• Os processos funcionem de maneira integrada dentro da 

organização e com os clientes 
• O ambiente integrado forneça transparência e capacidade de 

gerenciamento 
 
Uma solução de integração deve fornecer ferramentas e funcionalidades a 
seguir: 
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• Adaptadores – que permitem que os aplicativos e os sistemas se 
conectem; 

• Administração – que fornecem a capacidade de gerenciar e monitorar o 
projeto de integração; 

• Gerenciamento de Processo de Negócios – orquestração dos 
componentes de integração, o que permite a implementação de 
processos de negócios; 

• Conversão (transformação) – que convertem (transformam) dados de 
um formato para outro; 

• Kit de ferramentas de desenvolvimento – para o desenvolvimento inicial 
do projeto, assim como para a manutenção e a otimização contínuas; 

• Flexibilidade – para atender às necessidades em constante mudança da 
organização e do mercado; 

• Sistema de mensagens – que facilita o fluxo de informações ou 
mensagens entre os aplicativos; 

• Segurança – dos usuários e das transações. 
 
 Além disso, as plataformas com tecnologia de ponta também fornecem: 

• Capacidade de desenvolvimento de aplicativos compostos; 
• Arquitetura Orientada a Serviços (SOA – Service Oriented Architecture) 

e suporte de desenvolvimento; 
• Funcionalidade de portal. 

 
O iBOLT, líder em integração de negócios, gerenciamento de processos e 
solução de desenvolvimento para o mercado de médio porte, oferece às 
empresas a agilidade para lidar com o fluxo sem fim, de desafios de integração 
de negócios. Utilizando iBOLT as empresas podem, de maneira rápida e fácil, 
alinhar suas necessidades comerciais com sua infra-estrutura de TI. As 
empresas podem implantar novos processos de negócios, criar novos 
aplicativos compostos e implementar Arquiteturas Orientadas a Serviços mais 
flexíveis que ajudam a reduzir custos operacionais e a melhorar operações 
internas. 
 
O iBOLT é uma abrangente suíte de integração que usa tecnologia de ponta, 
projetado para atender às necessidades de organizações que necessitem de 
uma solução de integração. Ele incorpora uma ampla gama de funcionalidades, 
ferramentas e auxílios de integração que se combinam para formar uma 
estrutura de integração superior e robusta. 
 
A abordagem de integração do iBOLT olha o projeto de integração como um 
todo ao invés de desenvolver soluções fragmentadas. O desenvolvimento da 
solução de integração com o iBOLT encoraja os integradores a considerar o 
escopo completo do projeto de integração a partir do princípio. Isso significa 
que eles podem planejar tendo em vista as necessidades da organização, 
determinar o custo do projeto na criação e ter uma estimativa razoável sobre 
em quanto tempo o projeto será implementado. Isso evitará que o projeto fuja 
ao controle do prazo e do custo. 
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O iBOLT possui muitas ferramentas para ajudar os integradores a construir e 
executar projetos de integração. Ele fornece: 

• Integração completa usando conectores e adaptadores inovadores 
(inteligentes); 

• Capacidades de disparo e de roteamento de mensagens; 
• Lógica de automação de integração de atividades; 
• Transformação de dados usando conversores; 
• Potencialização de aplicativos existentes usando a lógica de negócios; 
• Funcionalidades de monitoramento, tal como de gerenciamento e de 

administração. 
 
O iBOLT se alinha com a singularidade da cultura legada da Magic Software. 
De fato, a Magic Software é o único fornecedor de Integração de Negócios com 
uma experiência em Desenvolvimento de Aplicativos (a maior parte dos 
fornecedores começou como fornecedores de EDI ou MOM). Como resultado 
disso, o iBOLT oferece recursos que são comuns em Kits de Desenvolvimento, 
mas não fazem parte das ofertas normais de BPM, e oferece ganhos 
inestimáveis em produtividade e economia de custos de implementação:  

• Verificador da Validade Lógica do Processo de Negócios 
• Depurador de Tempo de Execução 
• Simulador de Fluxo (executa e testa fluxos de integração sem ter de 

implementar os componentes de integração) 
 

2. iBOLT para Integração de Atividades e 
Gerenciamento de Processos  
 
O IBOLT Integration Suite engloba todos os aspectos de integração de 
Negócios e gerenciamento de processos. O Conjunto é formado por um amplo 
grupo de ferramentas unificadas que suporta todo o processo de integração 
desde o design da arquitetura, passando pelo mapeamento e pelo teste dos 
fluxos e pelos processos de negócios, até a implantação do projeto, o 
monitoramento contínuo da atividade de negócio e a medição do desempenho 
de negócios. 
 
Ao utilizar o iBOLT framework, as empresas podem alavancar o seu ambiente 
legado existente para implantar de maneira rápida e fácil novos processos de 
negócios e aplicativos compostos que melhoram o modo como elas conduzem 
as atividades. 
 
A IBOLT Integration Suite consiste nos itens a seguir: 

• iBOLT Studio – Um ambiente de desenvolvimento para a modelagem, a 
criação e o mapeamento de processos comerciais e de fluxos, assim 
como o desenvolvimento de componentes de integração, incluindo 
adaptadores, componentes lógicos e processadores de dados. 

• iBOLT Server – Plataforma para a hospedagem de soluções de 
integração de negócios. 
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• iBOLT Monitor – Utilitário para a monitoramento em tempo real do 
desempenho técnico e de negócio. 

• iBOLT Connectivity – Conjunto completo de conectores, adaptadores e 
soluções de conectividade. 

• iBOLT Portal – Portal web com função completa, fornecendo acesso 
personalizado, com base em papéis, aos serviços de negócios. 

3. iBOLT Studio 
 
A implementação com sucesso de uma solução para a integração de negócios 
ou o gerenciamento de processos exigem um plano de integração 
corretamente organizado, gerenciado e implementado adequadamente que 
direcione tanto os requisitos de negócios quanto os de TI. As ferramentas de 
integração de atividades que são usadas devem permitir que, tanto o pessoal 
da área de negócios quanto o de TI, estejam envolvidos em cada estágio do 
projeto, desenvolvimento e implantação, assim como no monitoramento e no 
gerenciamento uma vez que o projeto tiver sido implementado. 
 
O iBOLT Studio é um ambiente completo de integração de processos de 
negócios e de desenvolvimento. 
 
O iBOLT possibilita que o pessoal de TI e de negócios trabalhem em conjunto 
de maneira perfeitamente integrada ao longo de cada estágio do processo de 
desenvolvimento, a fim de assegurar que as necessidades estratégicas de 
integração da organização sejam atendidas. 
 
O iBOLT Studio consiste em um conjunto de ferramentas de 
desenvolvimento, fortemente integrado com base em GUI, que derivam de 
uma base comum: 

• Business Process Editor para a modelagem e o projeto de processos 
de negócios corporativos. 

• Topology Editor para o mapeamento da topologia da rede de TI e 
sistemas corporativos estratégicos, aplicativos e localização de bancos 
de dados. 

• Flow Editor para o mapeamento dos fluxos de trabalho individuais dos 
processos de negócios e as regras de negócio correspondentes dentro 
das topologias. Um verificador de validade e um emulador de fluxo 
embutidos permitem o teste abrangente dos fluxos de atividades antes 
da implantação total do projeto. 

• eDeveloper para a criação de componentes de integração 
customizados, incluindo adaptadores, componentes lógicos e 
processadores de dados. 

 
Além disso, o iBOLT Studio oferece compatibilidade com ambientes de 
codificação de terceiros, como o .NET Studio ou o jBuilder. 

 7



 

3.1 Business Process Editor 
 

 
 
O mapeamento dos processos de negócios é o primeiro passo essencial ao se 
empreender uma solução de integração de atividades. Esse processo, em 
geral, conduzido por analistas de negócios, é essencial para a análise e a 
compreensão de como a organização funciona no dia-a-dia e em situações 
especiais.  
 
O Business Process Editor do iBOLT permite que as empresas mapeiem e 
modelem esses processos de negócios. O Editor incorpora recursos que 
possibilitam um mapeamento rápido e fácil de todos ou de uma seleção dos 
processos de negócios da empresa que precisam ser integrados. 
 
O Business Process Editor utiliza uma interface com base em GUI amigável ao 
usuário com capacidades de arrastar e soltar. Uma biblioteca de funções de 
negócios é fornecida para o mapeamento visual de uma visão orientada a 
negócios de como os processos corporativos funcionam e se inter-relacionam 
uns com os outros. O diagrama acima mostra um exemplo de processo de 
negócio de uma empresa. 
 
Os fluxos de negócios individuais que formam cada um dos processos de 
negócios, são criados, visualizados e modificados através do uso do iBOLT 
Flow Editor. 
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3.2 Topology Editor 
 

  
 
O Topology Editor é usado para mapear a topologia da rede de TI da empresa. 
Ele fornece uma visão geral do projeto de integração EAI/BPM, incluindo a 
localização de servidores estratégicos, dos aplicativos e dos bancos de dados, 
assim como dos iBOLT Servers que orquestram o ambiente integrado. O 
Topology Editor utiliza uma interface com base em GUI amigável ao usuário 
com capacidades de arrastar e soltar. O Editor contém uma ampla biblioteca de 
ícones que representam servidores padrão, aplicativos e bancos de dados que 
podem ser conectados logicamente para mapear a topologia de rede integrada 
da empresa. 
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3.3 Flow Editor 
 

 
 
O Flow Editor permite o mapeamento dos fluxos de atividades individuais que 
formam cada um dos processos de negócios. Os fluxos de atividades definem 
as mensagens e os dados trocados entre os componentes. Eles também 
definem as interações entre os diferentes componentes, aplicativos e bancos 
de dados, assim como as regras de negócios que gerenciam essas interações. 
 
Os componentes de fluxo são as partes constituintes de um fluxo e 
estabelecem a ligação entre a lógica de processos de negócios e o ambiente e 
a infra-estrutura física de TI. Quando você insere componentes em um fluxo, 
você pode configurar os componentes para o papel específico deles no fluxo. 
 
Os componentes de fluxo podem ser categorizados de acordo com o uso:  
 

Tipo Uso 
Conector Para conectividade, tal como para bancos de dados, programas de e-mail, 

serviços web, etc. diferentes. 
Conversor Para a conversão de dados em formatos diferentes, tais como PDF, 

arquivos do MS Office, HTML, etc. 
Adaptador Para conexão de aplicativos diferentes, tais como CRM ou ERP. 
Lógica Para o gerenciamento de lógica de negócio avançada, tal como a 

manipulação de dados. 
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O Flow Editor utiliza uma interface com base em GUI amigável ao usuário com 
capacidades de arrastar e soltar. O Editor contém conectores e adaptadores 
pré-configurados para a maior parte dos bancos de dados e aplicativos de 
negócio padrão. Pode-se criar rapidamente conectores ad-hoc para aplicativos 
proprietários através do uso do kit de ferramentas de desenvolvimento 
integrado do iBOLT, o eDeveloper, ou de outras ferramentas / linguagens de 
desenvolvimento. Esses conectores podem, em seguida, ser armazenados no 
Repositório de Componentes para reutilização no futuro, conforme necessário. 
 
O Flow Editor fornece capacidades significativas de trabalho com mensagens, 
incluindo: 

• Só envia (unidirecional) 
• Confirmação de entrega  
• Solicitação e resposta (bidirecional)  
• Armazenamento e encaminhamento (mais do que uma fonte) 
• Publicação e Assinatura (publish and subscribe) 

 
O iBOLT Flow Editor inclui um verificador de validade e um emulador de fluxo 
embutidos, possibilitando que fluxos de atividades individuais sejam simulados 
e depurados durante o desenvolvimento. O emulador  fornece suporte 
completo para Armazenamento de Dados Operacionais (ODS – Operational 
Data Storage), sistema de mensagens, publicação / assinatura e todos os 
demais serviços, fornecendo um ambiente de teste que é o mais real possível. 
A utilização do Emulador do Flow Editor reduz ainda mais o tempo e os custos 
de desenvolvimento. 
 
Quando é criado um projeto de integração iBOLT, as informações são 
armazenadas como um arquivo Metadata no formato XML (estilo BPEL). Esse 
arquivo XML contém as informações que descrevem o projeto de integração, 
com base na topologia e nas definições de fluxo. O arquivo Metadata é usado 
pelo iBOLT Server na implantação para a execução do projeto de integração. O 
iBOLT Studio pode ser usado para fazer modificações ou aperfeiçoamentos a 
essas especificações, com as mudanças sendo atualizadas automaticamente 
no arquivo Metadata. 
 
Durante a criação dos fluxos de atividades, o Flow Editor possibilita que 
coletores de atividades comerciais sejam inseridos no fluxo. Esses coletores 
iniciam o registro dos eventos de negócios que podem ser utilizados para o 
Monitoramento de Atividades de Negócios (BAM – Business Activity 
Monitoring) do ambiente operacional sendo executado no iBOLT Server. 

3.4 eDeveloper 
 
O eDeveloper é um ambiente único de desenvolvimento de aplicativos que 
possibilita a rápida criação e customização de aplicativos complexos 
distribuídos e em larga escala. No eDeveloper a funcionalidade completa do 
aplicativo – incluindo as estruturas de dados, as regras de negócios, a lógica 
do programa e a apresentação – é desenvolvida como regras de negócios em 
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um ambiente visual inteiramente orientado a tabelas e com recursos de apontar 
e clicar. Nos raros casos em que a codificação é necessária, ela pode ser 
fornecida como um objeto padrão (EJB, Java Class, DLL, COM/DCOM). 
 
A metodologia de desenvolvimento do eDeveloper fornece um mecanismo 
integrado para a definição da funcionalidade da parte cliente para: 

• Validação em nível de campo 
• Captura e execução de eventos 
• Atualização automática de dados dentro de campos 
• Mudanças automáticas na aparência dos elementos da interface 
• Atualizações diretas de visualizações de dados 

 

4. iBOLT Server 
 
O iBOLT Server é o mecanismo por trás do ambiente integrado de 
processamento de regras. O Server fornece uma plataforma altamente 
confiável e escalável que permite uma implantação eficiente das soluções de 
negócios de integração estratégicas. 
 
O iBOLT Server gerencia todos os aspectos do ambiente com base na solução 
desenvolvida usando-se o iBOLT Studio. O Server orquestra as mensagens 
entre sistemas, a conectividade de aplicativos, o roteamento de dados, a 
execução dinâmica do fluxo de negócios, o registro de eventos de atividades 
de negócios e a apresentação de informações. 
 
O iBOLT Server fornece serviços de gerenciamento e armazenamento de 
dados, incluindo: 

• Chamada de fluxo 
• Travamento (Lock) 
• Agendamento 
• Mensagens e Registros 
• Publicação e Assinatura (publish and subscribe) 
• Recuperação 
• Armazenamento de Dados Operacionais 

4.1 Ambiente Operacional 
 
O iBOLT Server é uma plataforma extremamente flexível para o gerenciamento 
de um ambiente e negócios integrado. O Servidor pode operar na maior parte 
das plataformas de hardware, interagir com diversos bancos de dados, 
comunicar-se e transferir dados usando uma variedade de padrões de 
comunicação e métodos de compartilhamento de arquivos e operar em 
conjunto com uma variedade de aplicativos de middleware. O iBOLT inclui 
suporte para Windows, iSeries, AIX, SUN, HP, AIX, Linux, .Net, J2EE e bancos 
de dados como DB2, Oracle e MSSQL. Essa capacidade única permite que o 
iBOLT Server seja facilmente integrado em qualquer ambiente corporativo. 
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As capacidades de implantação flexíveis do iBOLT Server incluem suporte para 
arquiteturas multicamada, passando por plataformas de hardware e software 
heterogêneas. O seu ambiente de multi-enfileiramento também oferece 
desempenho e escalabilidade flexíveis. 

4.2 Suporte Tecnológico 
 
A tabela a seguir resume a grande variedade de ambientes que o iBOLT 
suporta:  
 
Ambientes de 
Desenvolvimento 

.NET, Java, eDeveloper 

Implantação Windows, iSeries, AIX, SUN, HP, AIX, Linux, .Net, 
J2EE 

Bancos de Dados Oracle, SQL-Server, DB2, DB2/400, Informix, ODBC, 
Pervasive.SQL 

Padrões de 
Comunicação 

HTTP/S, FTP, POP3, IMAP4, MAPI, SMTP, SNMP, 
Sistema de Arquivos, Rede, Serviços de Diretório 
(LDAP), WebServices (WSDL), SOAP 

Middleware MQSeries, MSMQ, JMS, EJB, JDBC, ODBC, 
WebSphere, WebLogic, JBOSS, iPlanet 

 
A implantação de um ambiente de negócios integrado iBOLT é extremamente 
flexível. O iBOLT utiliza XML e outras tecnologias baseadas em padrões para 
simplificar a implantação. Ele suporta ambientes de TI tanto centralizados 
quanto distribuídos, usando um único iBOLT Server ou vários deles espalhados 
por toda a rede. O iBOLT também pode usar vários Servidores para fornecer 
um desempenho melhor, balanceamento de carga e uma maior confiabilidade 
em grandes instalações. 

4.3 Funcionalidade 
 
O iBOLT Server é a pedra fundamental do projeto de integração na 
implantação. O iBOLT Server contém um conjunto de sistemas que fornece 
uma gama de serviços de gerenciamento de fluxo, tais como roteamento e 
mensagens, assim como os recursos de registro de eventos e monitoramento. 
O iBOLT Server executa e gerencia projetos de integração com base em fluxos 
criados com o iBOLT Editor e armazenados como arquivos Metadata XML. 
 
Cada iBOLT Server inclui um Flow Manager que executa e invoca os fluxos e 
um sistema de agendamento, que funciona acoplado com o Flow Manager para 
gerenciar a sincronização da execução de fluxo. Um único fluxo pode ser 
implantado em mais do que um iBOLT Server, com diferentes partes do fluxo 
distribuídas entre os servidores diferentes. Pode-se obter escalabilidade 
simplesmente aumentando o número de iBOLT Servers ou através da 
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distribuição do projeto por partes diferentes do sistema, sem a necessidade de 
redesenvolver o projeto de integração a partir do zero. 
 
Os seguintes sistemas também são executados no iBOLT Server: 

• O sistema Recovery lida com questões de recuperação, tais como a 
verificação de instâncias abortadas do Server. O sistema utiliza pontos 
de salvamento configuráveis, possibilitando que a operação do sistema 
retorne ao ponto em que o fluxo foi abortado. 

• O sistema Routing (Broker) é responsável pela transferência da 
execução do fluxo a partir de e para outros servidores. 

• Os subsistemas Publish-Subscribe (PSS), Operational Data Storage 
(ODS), Locking e Messaging são usados para gerenciamento e 
armazenamento de dados no projeto. Cada um dos subsistemas possui 
seu próprio banco de dados para o salvamento das informações 
necessárias. 

• O módulo Metadata trabalha com o arquivo Metadata que contém os 
dados do projeto. 

• O sistema Remote Tuning possibilita que o projeto de integração seja 
atraído remotamente, durante a implantação, a fim de melhorar o 
desempenho. 

• O sistema Error Management é responsável pela notificação de erros 
por e-mail ou SNMP. 

• O sistema Transaction Management fornece gerenciamento de 
transações de uma-fase e duas-fases. 

4.4 Escalabilidade 
 
O iBOLT é capaz de acomodar a expansão natural ou o rápido crescimento de 
uma organização oferecendo meios flexíveis de capacidade para escala. A 
capacidade do iBOLT Server pode ser aumentada sem a necessidade de se 
redesenvolver toda a solução de integração. 
 
A maneira mais simples de aumentar o desempenho é fazer o upgrade da 
plataforma de hospedagem do iBOLT Server. O licenciamento de threads 
adicionais e o uso de uma plataforma mais rápida e mais robusta fornecem 
mais poder de processamento e aumentam o desempenho do iBOLT Server. 
 
Também é possível utilizar uma arquitetura distribuída de iBOLT para o 
aumento da capacidade. Nesse tipo de arquitetura, os fluxos de negócios 
iBOLT podem ser automaticamente distribuídos entre vários iBOLT Servers, 
com cada um deles recebendo uma parte diferente do fluxo. 
 
As arquiteturas distribuídas de iBOLT possuem o benefício adicional de 
poderem ser implementadas de maneira acessível em um ambiente 
heterogêneo. A arquitetura independente exclusiva da plataforma do iBOLT 
possibilita que os seus servidores sejam hospedados em diferentes 
plataformas de hardware e, mesmo assim, se comuniquem e interajam um com 
o outro de maneira perfeitamente integrada. Para muitas empresas com 
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ambientes heterogêneos, isso as capacita a reduzir grandemente o custo de 
propriedade, visto que o iBOLT é capaz de operar em sua plataforma de 
escolha atual e não exige a compra de novo hardware. 

4.5 Confiabilidade 
 
O iBOLT Server é uma plataforma altamente confiável e estável, com base em 
uma tecnologia de broker madura e amplamente implantada. Além de sua 
confiabilidade inerente, o iBOLT suporta procedimentos adicionais que podem 
ser implementados para assegurar a confiabilidade. 
 
O iBOLT pode operar de maneira a balancear cargas, distribuindo processos 
entre vários iBOLT Servers. Isso permite que os recursos sejam usados mais 
eficientemente e mantém o poder de processamento dentro dos limites das 
plataformas individuais. Também pode ser empregada a redundância de 
servidores para eliminar pontos isolados de falha e manter uma alta 
disponibilidade e confiabilidade do sistema. 

5. iBOLT Monitor 
 

 
 
Um monitoramento de atividades e um gerenciamento de desempenho 
detalhado são essenciais para o gerenciamento de um ambiente de negócios 
integrado e a garantia de uma operação eficiente e eficaz. Uma visualização 
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contínua e em tempo real de todas as atividades permite uma reação imediata 
a qualquer tipo de mudança no desempenho operacional.  
 
O iBOLT Monitor permite o monitoramento e o gerenciamento em tempo real 
do ambiente corporativo de negócios integrado. O Monitor permite que os 
operadores visualizem dados de desempenho para todo o ambiente ou para 
níveis selecionados dentro dele, assim como façam ajustes aos iBOLT Servers, 
sem terem de voltar ao Editor e reconfigurar o projeto. 
 
O Monitor registra todas as atividades de projeto iBOLT e oferece uma 
interface gráfica com códigos de cor para a monitoramento do status de todos 
os processos. Podem ser visualizados níveis diferentes de atividade, tais como 
a topologia, os processos de negócios, o fluxo de integração e os componentes  
individuais de fluxo. Com base nas informações exibidas, os erros, os gargalos 
ou os outros problemas do sistema podem ser rapidamente identificados e 
tratados. Também podem ser gerados relatórios de atividades de negócios e 
técnicos para uso no isolamento de problemas e na melhoria do desempenho. 
 
O iBOLT Monitor é essencial para garantir que os ambientes integrados 
permaneçam operacionais e funcionem com o máximo de desempenho. Para 
ajudar a realizar isso, podem ser definidos dentro do Monitor procedimentos 
para o tratamento de exceções, o tratamento de erros e a recuperação do 
sistema. 

6. iBOLT Connectivity 
 
As empresas de hoje operam uma variedade de sistemas comerciais 
fornecidos por uma ampla gama de fornecedores. Esses sistemas, tais como 
CRM, ERP, Faturamento, Folha de Pagamento e outros aplicativos são críticos 
para as operações diárias da empresa. 
 
Uma solução de EAI/BPM bem sucedida deve ser capaz de maximizar a 
proteção do investimento através da alavancagem dos sistemas legados atuais 
da empresa, dos aplicativos desenvolvidos internamente e dos bancos de 
dados corporativos. A solução deve ser capaz de se integrar com uma ampla 
variedade de ambientes, sistemas operacionais, padrões de comunicação e 
formatos de transferência de dados implantados. A solução também deve 
suportar as mais recentes metodologias de integração orientadas ao serviço 
com base em serviços web e XML. 
 
Por essa razão, a conectividade pode ser uma das partes mais complexas de 
um projeto de integração e também uma das mais caras. 
 
A fim de simplificar os projetos e de reduzir o custo de implementação, o iBOLT 
oferece várias opções de conectividade. Isso fornece às empresas a 
capacidade de escolher o método que atende melhor a suas necessidades, 
garantindo que o projeto de integração seja implementado em tempo e dentro 
do orçamento. 
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O iBOLT pode fornecer mais de 250 conectores padrão de terceiros e 
embutidos, assim como conectividade especializada e personalizada para 
conexões fora do padrão, da seguinte maneira: 

• Conectividade Embutida: O iBOLT inclui uma ampla biblioteca 
embutida de adaptadores e conectores padrão para a conexão com 
diversos sistemas, aplicativos e bancos de dados. Esse método em 
geral consegue fornecer a maioria dos componentes de conectividade 
necessários. 

• Conectividade de Terceiros: A fim de fornecer conectividade com 
sistemas, aplicativos e bancos de dados não suportados pela biblioteca 
interna de conectores do iBOLT, ele suporta conectores e adaptadores 
de iWay e de ItemField, os fornecedores de conectividade líderes do 
setor.  

• Objetos de Tela (Modelagem de Aplicativos): Em alguns casos o 
custo envolvido na integração de sistemas legados, embora mantendo a 
integridade da lógica de negócios, pode ser alto demais. O adaptador 
Application Modeling do iBOLT fornece um meio fácil e de baixo custo 
para a integração com sistemas legados através da conexão com a 
interface interativa deles. 

• Conectividade Personalizada: O iBOLT inclui seu próprio ambiente de 
desenvolvimento integrado, o eDeveloper. Com seus vários assistentes, 
o eDeveloper permite o rápido desenvolvimento e teste de conectores e 
adaptadores personalizados. 

 

7. iBOLT Portal 
 
A capacidade de uma organização sobreviver e prosperar no mundo dos 
negócios de hoje se baseia em sua habilidade de se manter em contato com 
seu mercado e reagir às pressões competitivas. Para manter sua posição no 
mercado e para avançar, as empresas precisam saber como tomar boas 
decisões de negócios continuamente. 
 
Mas para tomar boas decisões, as organizações precisam ter acesso a 
informações precisas e atualizadas, tê-las disponíveis quando necessárias e 
possuir os meios para receber as informações de maneira clara, concisa e 
organizada, de modo que ela possa ser interpretada adequadamente. As 
organizações, em geral, possuem a maior parte das informações que elas 
precisam para tomar boas decisões de negócios. O problema é que as pessoas 
que tomam as decisões nem sempre possuem os meios para recuperar as 
informações no momento em que são necessárias ou para tê-las apresentadas 
corretamente. 
 
Os portais corporativos ajudam as empresas a tomarem boas decisões de 
negócios, pois eles resolvem o problema do acesso e da apresentação das 
informações. Os portais fornecem um ponto integrado de acesso às 
informações corporativas que podem ser instantaneamente recuperadas e 
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apresentadas de uma maneira customizada e personalizada que melhor se 
adapte às necessidades individuais do usuário. 
 
O iBOLT Portal fornece às empresas uma solução abrangente de portal que 
possibilita que os usuários maximizem a maneira como exploram as 
informações e os recursos em toda a organização. Quer uma empresa tenha 
implementado uma solução de integração de aplicativo ou simplesmente 
precise recuperar informações da maneira mais eficaz, o iBOLT Portal permite 
um ponto único personalizado e integrado de acesso a: 

• Aplicativos integrados e dedicados 
• Conhecimento 
• Conteúdo 
• Serviços de busca 
• Colaborações de grupos de trabalho 

 
A implementação de uma solução de portal não precisa ser uma tarefa 
complexa. O iBOLT Portal fornece uma configuração inovadora e única que 
simplifica a implementação de modo que os recursos corporativos fiquem 
imediatamente acessíveis. Um portal pré-configurado e pronto para 
implantação oferece às empresas todos os recursos e funcionalidades básicas 
necessários para o início do serviço. Outros aperfeiçoamentos e adições ao 
portal podem ser executados através do uso do iBOLT Portal Toolkit embutido 
amigável ao usuário. 

8. iBOLT Integration Partner Program (IIP)  
 
A Magic Software está comprometida com a criação de parcerias estreitas com 
integradores e consultores de sistemas como uma parte essencial de nossa 
habilidade de fornecer integração de atividades e soluções de gerenciamento 
de processos. O programo iBOLT Integration Partner foi projetado para ajudar 
os integradores a ampliarem sua base de clientes e objetivar novos segmentos 
de mercado, aumentar as receitas e a lucratividade, aperfeiçoar os produtos e 
serviços ofertados, além de maximizar a satisfação do cliente. 
 
Reconhecemos que o sucesso de nosso parceiro é o nosso sucesso. Com isso 
em mente, o programo iBOLT Integration Partner dedica recursos específicos 
para garantir o sucesso do parceiro. 
 
O programa iBOLT Integration Partner foi projetado para auxiliar os 
Integradores de Sistemas a vender e entregar soluções de integração 
baseadas no iBOLT. O programa lhe dá suporte em cada um dos estágios de 
seu projeto de integração de atividades, fornecendo a assistência necessária 
para venda, entrega e suporte bem-sucedidos de iBOLT. 
 
Gerenciamento de Contas 
Como um iBOLT Integration Partner, você terá um representante de contas da 
Magic Software que irá auxiliá-lo em seus esforços de venda. O seu 
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representante da Magic marcará reuniões regulares de status para revisar os 
esforços contínuos de venda e assegurar-se de que você mantenha-se 
atualizado com os desenvolvimentos mais recentes do produto e do mercado. 
 
Suporte de Vendas e Marketing 
O programa iBOLT Integration Partner ajuda você a planejar sua estratégia de 
negócios, assim como a implementar programas de vendas e de marketing. O 
programa inclui: 

• Assistência na identificação de clientes-alvo e na escolha das táticas de 
campanha certas 

• Geração de Leads 
• Implementação de campanhas conjuntas de marketing com a Magic 

Software 
• Assistência de vendas e pré-vendas para o fechamento de negócios 
• Orientação sobre a medição dos resultados e o retorno sobre o 

investimento 
• Materiais de marketing, que inclui brochuras, estudos de caso, 

apresentações e estratégias competitivas. 
• Comunicados à imprensa e campanhas publicitárias conjuntas 
• Promoção no website da Magic Software  
• Cooperação e promoção na série iBOLT Webinar 
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