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EMC traz novidades ao Momentum Europe
De Claudia Sargento em Atenas
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A companhia apresentou a família My Documentum e
revelou ainda detalhes do novo xCP, ao mesmo tempo que
se mostrou empenhada em garantir certificação MoReq2
para o Records Manager
Atenas recebeu este ano o Momentum Europe 2009. A capital
grega foi o palco escolhido pela EMC para acolher os cerca de
mil e quinhentos participantes – entre clientes, parceiros,
jornalistas e analistas – que se reuniram para descobrir e
discutir as últimas novidades em matéria de ECM e no que diz
respeito a soluções de arquivo e gestão de informação.
Este ano, o evento ficou marcado pela apresentação de algumas novidades em termos de produto,
nomeadamente da família EMC My Documentum, uma família de produtos que permite «que todos
os elementos de uma empresa possam tirar partido da gestão de conteúdos empresariais a partir
directamente das suas habituais aplicações do desktop», conforme explicou Whitney Tidmarsh, chief
marketing officer, Content Management and Archiving Division da EMC Corporation.
O EMC My Documentum Family integra
quatro componentes distintas, a primeira
das quais vocacionada para o Outlook.

Publicidade

Neste caso, trata-se de permitir aos
utilizadores que retirem total partido das
funcionalidades nativas do Outlook e dos
seus menus para armazenarem e gerirem
e-mails e anexos críticos no repositório
Documentum. «Na realidade, os
utilizadores podem apenas arrastar e
largar os e-mails nas pastas do repositório,
e depois adicionar-lhes propriedades,
permissões e localização conforme
desejarem», disse a mesma responsável.
Uma segunda componente diz respeito ao
My Documentum for SharePoint, e que
disponibiliza ao utilizador acesso directo e
transparente aos conteúdos que estão a
ser geridos no repositório Documentum e
através da interface de utilizador do SharePoint. Finalmente, esta família integra ainda as
componentes My Documentum for Desktop e My Documentum Offline. No caso do primeiro trata-se de
possibilitar aos utilizadores o acesso, armazenamento e partilha segura de conteúdos no repositório
Documentum e através dos programas Windows Explorer, Apple Macintosh Finder ou do
Microsoft Office. Já o My Documentum Offline surge vocacionado para os trabalhadores móveis,
permitindo-lhes aceder às versões mais recentes dos conteúdos com os quais trabalham
normalmente, mesmo que estando desligados do repositório Documentum.
A multinacional norte-americana aproveitou ainda a oportunidade para revelar novos pormenores do
recente xCP (EMC Documentum xCelerated Composition Plataform), cujo ponto de vista principal
«é eliminar o código e a necessidade de desenvolvimento que alguns clientes tinham»,
disponibilizando «out-of-the-box, um produto capaz de responder a todas as necessidades dos
clientes». Tidmarsh considera que «esta é a plataforma da próxima geração». A solução permite ainda
trabalhar com baixos custos e utilizando um número de recursos mais reduzido, assegura a EMC.
A certificação MoReq2 foi ainda outro dos temas abordados pela EMC, que garantiu estar empenhada
nesta área. Diz a companhia que a nova certificação «vai permitir aos clientes endereçar mais
facilmente as obrigações impostas pela União Europeia em matéria de governance e compliance da
informação». Recorde-se que a MoReq2 é a segunda versão do Model Requirements para a gestão
de arquivos electrónicos.
Com Atenas em pano de fundo e o peso da história a fazer-se sentir, Mark Lewis, president, Content
Management and Archiving Divison da EMC Corporation, aproveitou para lembrar que «a tecnologia é
a resposta para mudar o mundo e construir novas realidades». A EMC começou já a fazer o seu
trabalho, «reorganizando-se e criando três novas áreas: governance, acesso e processos». No caso
da primeira, a empresa pretende «passar de um cenário de application-centric para um de information
– centric». Ao mesmo tempo, foi necessário trabalhar no sentido de garantir «uma alocação mais
dinâmica da informação».
No caso do ambiente de acesso, «trata-se, mais ou menos de um conceito “have it your way”, ou seja,
ter no ambiente de trabalho e totalmente disponível um conjunto de funcionalidades que sejam
necessárias ao utilizador». Finalmente, Mark Lewis falou ainda do conceito de processos muito ligado
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à gestão de conteúdos. O próximo grande encontro de clientes e parceiros EMC está agendado para
Maio na cidade norte-americana de Boston: trata-se do EMC World 2010.
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