InterSession
InterSession apresenta características que nenhum outro gerenciador de sessões atualmente
oferece, tornando-o único.
Possuindo um servidor web embutido, o Gateway Web, permite acessar aplicativos 3270 sem
qualquer software adicional na estação de trabalho. O Gateway Web é executado completamente
dentro do mainframe e não há middlewares envolvidos. É compatível com todos os navegadores
existentes e utiliza tecnologia de ponta, tais como Ajax e XHTML, quando disponível.


TN3270 completo (tanto para entrada como para saída)
SNA não é necessário para acessar o Intersession e suas aplicações. Com o Servidor tn3270 embutido a
conexão é feita via TCP/IP, e o Cliente TN3270 usa aplicações remotas TN3270 como se fossem locais.



Gateway de Impressão
Intersession incorpora um gateway de impressão que pode imprimir via 3270 em praticamente qualquer
impressora de rede, eliminando a necessidade de conversores.



Administração a partir de uma estação Windows
InterSession/MENU tem um único cliente Windows, de administração, que usa TCP/IP para se conectar
ao Host, o qual dispensa o conhecimento do padrão 3270. O Help Desk pode gerenciar o acesso a
aplicativos 3270, mesmo sem um terminal 3270.

Produtividade


Servidor Web embutido
Acessa aplicativos 3270 a partir de um navegador web.



Acesso a múltiplos aplicativos
O usuário pode acessar tantas aplicações quantas ele tenha permissão.



Facilidade de Scripting
Aplicações de logon/logoff podem ser automatizadas com a instalação de scripts.



Características CICS
Logon CICS Seamless.
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Impressão em qualquer lugar
Qualquer impressora 3270 ou de rede pode ser configurada como uma impressora convencional.



Gateway de impressão
As impressões 3270 podem ser encaminhadas para impressoras de rede local. InterSession gera
impressões como impressão CICS, etc. ou outra.



Sessões Ad-Hoc
Os usuários autorizados podem iniciar sessões de aplicações não definidas por um administrador.



Administração flexível e fácil
Em ambiente Windows, centralizada e distribuída.



Troca de mensagens
As mensagens podem ser enviadas para usuários individuais ou grupos.



Bulletin Boards
Telas de informações podem ser usadas como quadros de avisos.



Menu Top Line
Acesso imediato às funções mais utilizadas, tais como: impressão sessão de comutação, e cut & paste.



Telas personalizáveis
Todas as telas do usuário final podem ser totalmente adaptadas às necessidades dele.



Suporte NLS
Tradução codepage automática entre aplicações e terminais.

SEGURANÇA
Suporte a sistemas de segurança: RACF, CA-ACF2 e CA-Top Secret e VSE BSM são suportados.


Facilidade de bloqueio
Terminais podem ser bloqueados após tentativas de logon inválidas.



Recursos de espera
Terminais inativos podem ser configurados em modo de “Espera”.



Single Sign-on Ready
Aceita e pode gerar Pass Tickets para acesso às aplicações.
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DESEMPENHO


TN3270 embutido
Reduz a carga de CPU e número de sessões VTAM. Permite o acesso a outros hosts TN3270.



Multi-threaded Sign-On
Chamadas de sistemas operacionais lentos são multithread no z/OS.



Compressão
Os dados 3270 podem ser comprimidos para reduzir o tráfego de rede.



Estatística On-line
Ajuda o administrador a monitorar ou ajustar o sistema e armazena os dados contábeis (estatísticos) em
arquivos VSAM ou SMF.

Size Consultoria e Informática Ltda.
Av. Presidente Wilson, 231 – Conj. 504 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: 55 21 2103-1974 / 9974-6696 (Rio de Janeiro) – 55 11 4325-7183 / 98088-3008 (S. Paulo)

