
Workers Informática  >>  Distribuidor Exclusivo no Brasil
Av. Graça Aranha, 57 - Salas: 301 a 306 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - cep 20030-002
Tel: 55 (21) 2510-5300   Fax: 55 (21) 2510-5310   E-mail: info@workers.com.br   Site: www.workers.

 Suite Zen em 
A Suite ZEN para gerenciamento de rede, provê uma visão abrangente das operações da rede z/OS, 
oferecendo soluções pontuais e integradas conforme as necessidades do negócio.
A suite conta com o ZEN Framework, uma interface central que permite aos usuários integrar e operar 
facilmente os componentes que fazem parte da suíte. Oferece ainda acesso via interface web sem 
dependência de softwares de terceiros, hardware, servidores web ou plug-ins de browsers.  
Seus componentes oferecem ganhos reais na performance e na segurança da rede.   
     

ZEN

As soluções ZEN garantem a disponibilidade e o nível de serviço acordados nas redes z/OS de sua 
empresa, atendendo o gerenciamento da performance, a otimização da rede, a monitoração, a 
extração de trace, alertas, a emissão de relatórios estatísticos/gerenciais e a implementação de            
segurança no ambiente. 

Os componentes da suíte podem ser implementados em conjunto ou separadamente, de acordo com 
as necessidades de seu ambiente.

Características disponíveis para os componentes ZEN:
• Sign-on único para acesso a todos os componentes 

• Display simultâneo de múltiplos componentes

• A console do sistema z/OS inclui suporte para mensagens SyslogD com entrada de comandos,              
fi ltragem avançada e display de características

• Tratamento de exceções centralizado  e sistema de alerta sofi sticado 

• Relatórios centralizados

• Conjunto de ferramentas para gerenciamento, incluindo Ping, Trace Route e NS Lookup

• Detalhamento de uso e atividades USS, CSM & ECSA

• Help do produto abrangente e relacionado ao contexto

• Possui uma knowledge base nativa, incluindo um glossário de termos de rede

• Help customizável  em formato HTML para tutoriais de sites específi cos, processos de rotina e de     
ajuda.

ZEN AUTOMATION
Automatiza toda a rede e a operação e possibilita construir suas próprias aplicações ZEN, explorando 
os recursos e a fl exibilidade do ZEN Framework, através da utilização da linguagem Rexx.

ZEN IP MONITOR  (ZIM) – IMPLEX
Identifi ca instantaneamente os problemas na rede, minimizando os intervalos de indisponibilidade.     
Direciona os esforços de detecção e recuperação da rede através da utilização de relatórios             
inteligentes e monitorações em real time.
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 Suite Zen em 

ZEN LINUX MONITOR (ZLM)
Monitora a performance e a disponibidade 
de todos os seus sistemas Linux, seja em 
execução no VM, nativamente na IFL ou em 
servidores Intel™.

ZEN EE SECURITY (ZES) – Apias
Prove segurança na implementação dos 
ambientes EE, utilizando o protocolo TCP e, se 
necessário, o SSL com Certifi cado Digital nas 
implementações das redes APPN/HPR/IP.

ZEN FTP CONTROL (ZFC) – FTPALERT
Mantém a segurança dos dados da                                
corporação e do cliente. Monitora e audita  
todas as transferências de arquivos via FTP, 
fornecendo em real time uma ferramenta que 
garante a execução das regras e das políticas 
de segurança defi nidas na empresa.

ZEN TRACE & SOLVE (ZTS) – EXIGENCE
Oferece recursos para deteção e solução    
de problemas nas redes SNA e TCPIP,              
diminuindo o down time das aplicações 
de negócios. Rapidamente, diagnostica os      
problemas de rede e das aplicações, através 
de uma ferramenta de fácil operação.

ZEN OSA Monitor (ZOM)
Otimiza a operação e a monitoração das placas OSA IBM. Inclui suporte ao trace OSAENTA.

ZEN EE MONITOR (ZEM) – Ferret
Facilita a operação e performance das redes APPN/HPR/IP com uma poderosa solução de              
monitoração, ampliando e otimizando os recursos do Enterprise Extender. Oferece ainda o módulo 
ZEM SAW (Session Awareness) que se utiliza de informações geradas das sessões do VTAM para gerar 
reports e fornecer o  status de sessão das LUs, parceiros de sessões e dados de confi gurações.

ZEN APPLICATION GATEWAY
Desenvolvido especifi camente para resolver de forma rápida e simples os muitos desafi os                   
encontrados pelas empresas nos processos de implementação do IPV6 no ambiente z/OS. O ZAG 
oferece simplicidade na conexão de qualquer cliente IPV6 ou IPV4 em qualquer aplicação IPV6 ou 
IPV4, sobre qualquer rede IPV6 ou IPV4, sem a necessidade de aplicações adicionais ou mudança na 
rede ou em hardware.
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