
 

  

 

Nyhetsbrev Desember 2016 

IBM Application System/400 ble annonsert i 1988, og har hatt flere navn i tiden 
frem til i dag; IBM eServer, IBM iSeries, System i, og nå sist IBM POWER System i. 

Det har vært en rivende teknologisk utvikling, gjennom alle disse årene, både på 
hardware og software siden, og utviklingen fortsetter. 

Med sin enestående arkitektur, innebygget database og sikkerhets-system, stabilitet, objektorientert, 
single level storage konsept, mulighet for å kjøre flere operativsystem på samme system, og en mengde 
forskjellige programmeringsspråk, er IBM Power systemet, fortsatt ledende teknologisk i IT-industrien. 

Caral Data AS er en autorisert IBM Business Partner, og et firma som har spesialisert seg på salg av HW, SW 
og driftstjenester til denne plattformen.  Vi har flere konsulenter med mange års praksis med denne 
teknologien, og vi har utført mange vellykkede installasjoner. Caral Data leverer også et komplett sett av 
driftstjenester og løsninger basert på IBM Power Systems. Våre tjenester omfatter driftsberedskap, 
fjerndrift, utleie av datakraft, og eventuell overtagelse av driftsfunksjoner i nært samarbeid med ledende 
driftsaktører i Norge.    

Caral Data har investert betydelige ressurser, både i tid og kroner, for å være best mulig teknisk oppdatert 
på IBM Power Systems.  Som eneste Business Partner i Norge har vi deltatt på samtlige av IBM’s 
konferanser for Technical University de siste årene.    

Nyheter fra denne type konferanser, og informasjon til kunder om hva systemet i dag kan utføre, og 
hvordan Power Systemet kan bidra til å forbedre IT løsningene, mener vi kan utføres bedre enn det som 
skjer i dag. 

Caral Data AS tar derfor sikte på å publisere nyhetsbrev som inneholder informasjon innen en rekke 
områder for AS/400 plattformen; tekniske tips om løsninger, info om ny-annonseringer, tilbud av 
forskjellige løsninger etc., informasjon om arrangementer, slik at kunder blir informert om alle de nye 
muligheter som dagens teknologi kan tilby.  

Vi håper dere vil sette pris på innholdet i de nyhetsbrev vi vil distribuere i 2017. 
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