
Technical Refreshes 

I stedet for nye releaser, som ofte kom omtrent annet hvert år, så har IBM etter ønsker fra kunder i 

stedet annonsert såkalte Technical Refreshes ifb. 7.1, dvs.  en samling med PTF’er og tilhørende 

funksjonsforbedringer. Ref. ellers denne websiden: 

http://www-947.ibm.com/systems/support/i/planning/techrefresh/index.html 

Disse er annonsert så langt: 

Technical Refresh 1 

Annonsert  10-09-2010 

Med følgende hovedfunksjoner av forbedringer: 

- Virtual media  forbedringer for reduksjon av hardware avhengigheter og kostnader, eks  

migrering av 3995 optisk bibiliotek  til virtuelt optisk disk lagring 

- Installasjon av 7.1 fra et nettverk til flere systemer 

- Støtte for WEB tjenester direkte fra RPG program 

 

Technical Refresh 2 

Annonsert  12-04-2011 

Med følgende hovedfunksjoner av forbedringer 

- Stopp/start av en partisjon  uten ny IPL, eks. for vedlikehold 

- Flere virtuelle partisjoner kan dele samme tape-enhet 

- Støtte for nye disker, 571 GB,  og nye SSD, 177 GB 

 

Technical Refresh 3 

Annonsert  12-04-2011 

Med følgende hovedfunksjoner av forbedringer: 

- DB2 forbedringer 

- VIOS forbedringer for external storage 

- DB2 Web Query forbedringer 

- Støtte for 283 GB disker 

 

 

 

http://www-947.ibm.com/systems/support/i/planning/techrefresh/index.html


Technical Refresh 4 

Annonsert  24-04-2012 

Med følgende hovedfunksjoner av forbedringer: 

- Live Partition Mobility 

- DB2 forbedringer 

- IBM DB2 WEbQuery forbedringer 

- IBM iSeries access forbedringer, bla load fra USB stick 

- Application Runtime Expert forbedringer 

- Forbedringer innen Application Management Toolset 

- Support for nye og raskere SSD, 387 GB 

- Support for billigere 4 ports  LAN adapter og USB tape-support 

 

 

Technical Refresh 5 

Annonsert  03-10-2012 

Med følgende hovedfunksjoner av forbedringer: 

- Bedre WEB administrasjon GUI håndtering 

- Forbedring er i IBM Navigator for i (tidligere benevnt Systems Director Navigator) 

- Forbedringer i XML 

- DB2 forbedringer 

- Støtte for Removable Media Devices, eks. 1TB eller 500 GB disk  via USB 

- Støtte for de nye high-end IBM Power7+ servere 

- Støtte for 856 GB disk drives 

 

 

Technical Refresh 6 

Annonsert  05-02-2013 

Med følgende hovedfunksjoner av forbedringer: 

- Støtte for nye IBM POWER7+ Express servere, D-modeller 

-  DB2 forbedringer 

- Støtte for USB flash drive for POWER7 servere, opp til 32 GB (for kopiering av filer, PTF’r, sw   

distribusjon etc.) 

- Støtte for LTO6 tapedriver 



- NPIV støtte for IBM Storwise V3700 og V7000 lagrings-systemer 

- Støtte for IBM Mobile Database løsninger 

- IBM PowerHA forbedringer 

- DB2 Web Query forbedringer 

 

 

 


