
 

  

 

Abonnementsavtale for vedlikehold av PTFer 

Ønsker du å unngå mulige feilsituasjoner, utføre preventivt software 
vedlikehold og implementere forbedringer som er fortløpende tilgjengelig 
fra IBM?  

Caral Data AS tilbyr en ny tjeneste hvor vi tar hånd om alle rettelser og 
forbedringer som gjelder IBM System i (iSeries) operativsystem og tilhørende IBM programprodukter. 

IBM kommer fortløpende med PTFer for å rette opp i innmeldte problemer innen de forskjellige 
lisensierte programmene og operativsystem-versjonene. PTFene innlemmes i en akkumulert PTF-pakke 
og i gruppe PTF-pakker innen de forskjellige IBM lisensierte program-områdene som DB2, Java, 
Backup/Recovery, TCP/IP og Security. Det utgis også HIPER PTF-pakker som inneholder kritiske 
oppdateringer for driften av ditt system. 

PTFene inneholder feilsituasjoner som er oppdaget hos andre kunder og forbedringer innen flere 
områder som f.eks. sikkerhet og performance. 

En oppdatering av slike rettelser krever god kompetanse og ikke minst erfaring. Hvis ikke PTFene 
oppdateres korrekt, vil man få problemer når PTFene skal tas i bruk ved IPL, fordi det er innbyrdes 
avhengighet mellom de forskjellige PTFene. 

Det er viktig å være oppdatert på eget system og ha et forebyggende programvare-vedlikehold. Da vil 
man unngå de fleste feilsituasjoner når disse skulle oppstå på ditt system med de følger dette kan 
medføre. 

Fra V7.1 har IBM levert Technical Refreshes, som i hovedsak er støtte for ny maskinvare og ytelses-
forbedringer. Eksempel på ny maskinvare er høyhastighets nettverkskort og nye lagringsenheter. De 
inneholder også støtte for nye systemenheter. 

Basert på erfaringer anbefaler IBM og Caral Data at datasystemet blir oppdatert hvert halvår med disse 
rettelser og forbedringer. Oppgraderingen vil bli utført av konsulenter hos Caral Data AS som har 
mange års praksis på IBM i (iSeries) plattformen. 

Vi velger å levere denne tjenesten som en abonnementsavtale som man inngår for minimum 12 
måneder, med en månedspris på kr. 2.000, eks. mva., pr. system eller pr. LPAR. For flere systemer eller 
LPAR gis en spesialpris. 

For ytterlige informasjon kontakt: 

Frank Johansen, mob.: 922982811              E-mail: frank.johansen@caraldata.no 
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