O GXserver é um produto que automatiza a integração de conhecimento, melhorando substancialmente as capacidades de trabalho em equipe do GeneXus, sem
acrescentar custos administrativos à integração.

| Produto
O desenvolvimento de software é um ciclo contínuo de melhoras, que cada vez exige menores tempos para inovar e prazos de comercialização. Por
sua vez, isto envolve contar, não só como ferramentas produtivas que acelerem o desenvolvimento de software e reduzam os custos, mas também

Para facilitar o funcionamento destas equipes e permitir às companhias inovadoras comercializar novos produtos em um prazo de tempo competitivo, a Artech desenvolveu o GXserver, que melhora substancialmente as possibilidades de trabalho em equipe com o GeneXus.
O GXserver se encarrega de automatizar todo o processo de integração de conhecimento, reduzindo a complexidade de consolidar o projeto a
simples tarefas de enviar e receber as novas contribuições ou revisões de cada membro da equipe, de maneira a ir gerando no servidor a solução
completa, resultado da consolidação de todas essas partes.
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A estes benefícios devemos acrescentar as vantagens
que já outorga o GeneXus na criação de aplicações:
• Desenvolvimento em tempos recorde.
• Manutenção automática.
• Geração automática de milhões de linhas de código sem custo
de run time.
• Aproveitamento dos sistemas legacy.
• Poderosas funcionalidades do Business Intelligence, Reporting
e Web Services.
• Geração para múltiplas plataformas.

| Benefícios
Economia de tempos e esforços
O GeneXus Server é uma base para o desenvolvimento de software ágil
destinada a salvar tempo e esforço em cada uma das etapas da criação de

Agilidade na consolidação do conhecimento
O GXserver permite o desenvolvimento distribuído como se estivesse
trabalhando em forma centralizada, visto que se ocupa de consolidar o projeto
pelos diferentes membros da equipe não tem um impacto negativo.
Melhor ambiente de colaboração
Com o GXserver é muito mais fácil trabalhar em equipe, colaborar e receber
colaborações, pois ao automatizar a integração do projeto, esta se reduz a
enviar e receber as mudanças.
Rápida e econômica integração à equipe de trabalho
Com o GXserver a integração de novos membros à equipe de desenvolvimento é ágil e imediata, pois não requer de processos administrativos que
dilatam os tempos e subtraem dinamismo aos projetos. Desta forma, mantémse o foco no negócio, reduzem-se os erros pela execução manual destas operações e se produz uma economia nos custos.

| Características
As possibilidades de trabalho em equipe e a clareza do acesso remoto para
que o GXserver seja ideal para os cenários de desenvolvimento que envolvem
Volta atrás das mudanças
O GXserver está baseado em uma metodologia de trabalho que permite
reverter as mudanças e voltar para um estado anterior do projeto, se for
necessário, de modo que nunca se perca informação.
O GXserver tem um conhecimento profundo da informação que reside em
uma KB, por isso permite sempre assegurar consistência e integridade do
conhecimento, evitar a perda de dados e que a informação para monitoraMonitoramento mais simples
Com o GXserver o monitoramento do projeto é muito mais fácil, completo e
dinâmico. É possível ver informação sumária, atividade e avanços sem necessidade de se desviar em detalhes técnicos.
Extensível
O GXserver pode ser integrado com qualquer plataforma que consuma
webservices. Por sua vez, cada empresa ou grupo de trabalho pode implementar as políticas ou metodologias necessárias para cada projeto ou para a
companhia em geral.
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Autonomia na atualização
Com o GXserver, cada desenvolvedor tem autonomia para decidir
quando enviar suas novas contribuições ou revisões para que se
ções que outros tenham publicado no servidor.

| Metodologia
Na atualidade, o GeneXus conta com várias funcionalidades que
possibilitam o trabalho em equipe sobre um mesmo projeto. A
forma de compartilhar conhecimento é através do Knowledge
Manager (KMW), que está baseado em uma metodologia de
núcleo, que requer de certas tarefas administrativas para conservar
a integridade e consolidação do projeto.
O GXserver resta complexidade e soma produtividade ao processo
de integração de conhecimento, pois automatiza essas tarefas
graças a sua metodologia:
• Não requer da figura de um administrador, que se dedique a
consolidar o conhecimento que gera cada desenvolvedor em um
só lugar, nem a enviar as atualizações de cada membro para o
resto da equipe. Com o GXserver esta tarefa se automatiza em
apenas duas ações: enviar e receber.
• O GXserver detecta os últimas contribuições e modificações em
forma automática, de maneira tal que os desenvolvedores não têm
que perder tempo em selecionar quais mudanças desejam enviar
para que se integrem ao projeto global.
• O GXserver possibilita a integração aditiva de conhecimento
incluso, pois trabalha em base a objetos e revisões destes, de
modo tal que as atualizações não são substitutivas. Dessa forma,
não há perdas de dados e é possível voltar para versões anteriores
do projeto.

| Comercialização
O GXserver se oferece em duas modalidades para sua comercialização:
• Licenciamento: realize sua própria instalação por um preço de
compra mais manutenção anual.
• SaaS: todo o potencial do GeneXus Server alugando os serviços
na nuvem (cloud computing).
Seguintes passos
Conheça mais em www.genexus.com/gxserver ou
www.gxtechnical.com/gxserver.
Entre em contato ou solicite uma Demo a sales@genexus.com
ou entre em contato através de nossa rede de distribuidores.
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