
ChangeMan ZDD: maior 
produtividade, eficiência e 
flexibilidade
O desenvolvimento de aplicativos de mainframe em desktops é comum hoje em dia. IDEs poderosos 
oferecem um ambiente de produção para editar e testar os aplicativos de mainframe atuais. O Micro 
Focus® ChangeMan® ZDD resolve os problemas de integridade, segurança e recursos associados ao 
desenvolvimento em desktop através do mapeamento do servidor do mainframe como uma unidade 
no desktop, e os desenvolvedores podem acessar os bens do mainframe diretamente e imediatamente 
a partir do desktop deles.

Destaques do produto
O ChangeMan ZDD integra IDEs de desktop 
no ciclo de vida, fornecendo acesso direto a 
bens de mainframe, eliminando transferências 
de arquivos em massa e estendendo todas a 
proteção do ChangeMan ZMF ao desenvolvi-
mento no desktop.

Como o ChangeMan ZDD se integra à inter-
face intuitiva do Microsoft Windows Explorer, 
ele elimina a necessidade de treinamento de 
mainframe, o que proporciona uma extraordi-
nária flexibilidade à equipe. A capacidade de 
edição no local do ChangeMan ZDD impede 
que componentes de software se percam ou 
sejam substituídos durante procedimentos de 
upload/download manuais. Não é possível 
perder código por travamento do desktop ou 
furto do laptop. As trilhas de auditoria são man-
tidas intactas. O ChangeMan ZDD oferece a 
programadores de desktop acesso direto a 
bens de software que residem no mainframe 
sem transferências de arquivos e amplia sua 
poderosa solução de gerenciamento de alte-
rações empresarial integrando-se de forma 
transparente à ferramenta de desenvolvimento 
de sua preferência no desktop.

Integrado para aproveitar seu 
mainframe e seus sistemas 
distribuídos
O ChangeMan ZDD é uma infraestrutura de 
tecnologia de software que faz com que os 
conjuntos de dados e o resultado das tarefas 
do mainframe apareçam no Windows Explorer 
e em outros aplicativos de desktop como se 
fossem arquivos locais ou arquivos em uma 
rede do Windows. Isso simula um sistema de 
rede de arquivos em uma plataforma Windows 
que é conectada em rede a um sistema ope-
racional z/OS.

Folha de dados
ChangeMan ZDD

Benefícios

• Desenvolvimento no desktop para z/OS

•  O ChangeMan ZDD oferece integração com o 
ChangeMan ZMF para permitir um desenvolvimento 
eficiente e seguro de aplicativos de mainframe no 
desktop

• Reduz o uso dos recursos do mainframe

•  Melhora a qualidade, ampliando o SCCM do 
mainframe para o desktop

•  Protege você contra perda e sobreposição de 
código eliminando transferências de arquivos em 
massa

•  Suporta a flexibilidade do desktop Windows 
enquanto ainda oferece o controle do mainframe

•  Aprove, implante e lance aplicativos de mainframe a 
partir do Windows
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No seu PC, você pode acessar arquivos, exe-
cutar tarefas e examinar o resultado de tarefas 
que residem em um servidor z/OS. Não há a 
necessidade de um ambiente de execução ou 
uma interface de programação especiais.

O ChangeMan ZDD também oferece ao seu  
desktop acesso ao ChangeMan ZMF. Instân-
cias, aplicativos, pacotes e bibliotecas do 
ChangeMan ZMF são mostrados como pas-
tas no Windows Explorer e outros aplicativos 
do PC. Você pode executar várias funções do 
ChangeMan ZMF a partir do seu computador, 
e todas as regras e restrições de gerencia-
mento de configurações de software configu-
radas no ChangeMan ZMF são aplicadas.

Acesse informações do ZMF e 
z/OS a partir de ferramentas de 
desktop populares
O ChangeMan ZDD oferece acesso onipre-
sente ao mainframe a partir de ferramentas de 
ODBC, .NET e XML, incluindo Excel, Microsoft 
Project e Crystal Reports. Além disso, ele ofe-
rece uma interface elegante para enviar tare-
fas de mainframe, ver consultas de entrada/
saída do JES e integrar ambientes de teste 
do mainframe.
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Recursos

•  Suporte completo de ciclo de vida do ChangeMan 
ZMF

•  Opção de lançamento empresarial ChangeMan 
ZMF (ERO)

•  Mapeia o sistema de arquivos do z/OS como uma 
unidade do Windows

•  Suporte aos sistemas de arquivos HFS/ZFS e z/OS

•  Acesso instantâneo aos conjuntos de dados e à fila 
de tarefas no z/OS

•  Suporte a vários editores

•  Suporte a SAF, RACF, ACF2 ou Top Secret
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