
 
 

 

 
Nos dias atuais, onde a mobilidade e conectividade são pontos cruciais para o desenvolvimento dos negócios, 

onde  cloud computing, big data, analytics e  tantos outros termos são diariamente criados, o que realmente 

podemos concluir é que a cada dia mais e mais sistemas precisam se comunicar com o mundo externo ou 

aceitar que o mundo se comunique com eles. No ambiente computacional o que vem a mente imediatamente 

é o TCP/IP, protocolo de comunicação, responsável pelas conexões e disponibilização de sistemas nas redes 

mundiais. 

 

O TECH,  TCP/IP Enhanced Control and Handling,  produto da THCS Software vem de encontro com a evolução 

dos tempos, para de maneira simples, prática e segura, possibilitar que o acesso aos sistemas sejam 

disponibilizados na rede. Ele permite que de maneira simples e rápida, os sistemas Mainframe possam fazer 

conexões com sistemas externos, ou receber conexões de outros sistemas utilizando um conjunto de  APIs 

que eliminam toda a complicação de se programar usando o TCP/IP e tornam a vida dos desenvolvedores 

mais fácil. 

 

O TECH possui interfaces de controle que permitem observar o desempenho e controlar os acessos no 

momento em que eles estão ocorrendo. 

 

As chamadas dos programas para enviarem ou receberem dados da rede podem ser via LINK ou CALL, 

dependendo da necessidade de cada ambiente, e com o produto TECH são distribuídos diversos programas 

prontos para facilitar a implementação em qualquer situação. 

 

Também tem a facilidade de transferência de comunicação entre os CHILDs de TCP/IP de uma aplicação, o que 

simplifica o desenvolvimento de novas  aplicações bem como adaptação dos programas legados. 

 

Um conjunto de funções de monitoramento é parte integrante do produto, agindo de forma simples na 

administração das conexões. 

Vantagem exclusiva. 

 

O produto TECH permite a migração por suas APIs de aplicações escritas para CA-CPT sem a necessidade de 

qualquer reprogramação, para assim fazer os seus sistemas conversarem com  a rede de maneira atualizada e 

segura. 

 

Atualizações. 

 O TECH é um produto com pleno suporte, o que garante novas versões com ganhos de performance, novas 

facilidades e principalmente com implementações de segurança 
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