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Borland Connect
Estas notas da versão contêm informações do produto que podem não constar em outra documentação.
Leia todas as informações antes de instalar o produto.

: Este documento pode conter links para sites externos. A Micro Focus não é responsável pelo conteúdo
do site nem pelo conteúdo de qualquer site para o qual ela possa disponibilizar o link. Sites por natureza
podem mudar muito rapidamente e, apesar de tentar manter nossos links atualizados, não podemos
garantir que eles sempre irão funcionar conforme o esperado.

Borland Connect é uma ferramenta utilizada para sincronizar dados de item e relacionamento entre o
Borland CM Hub e outros repositórios ou clientes. Após os dados serem sincronizados no Borland CM
Hub, todos os recursos de gerenciamento de alterações do Borland CM Hub estarão disponíveis nos
dados, incluindo versão, ramificação, rastreamento, rotulagem e relatórios.

Mais informações

Para encontrar mais conectores de amostra, o Passo a passo e as Perguntas mais frequentes, visite
nossa comunidade em http://community.microfocus.com/borland/.

http://community.microfocus.com/borland/


Requisitos do sistema
Esta seção contém os requisitos do sistema necessários para utilizar o Borland Connect.

Software

StarTeam Server 14,3. Consulte as Notas de versão do StarTeam Server.

Sistemas operacionais

Microsoft Windows Server 2012.
Microsoft Windows Server 2008 (32 e 64 bits).

Hardware

Mínimo Sistemas quad-core de 32 bits com 4 a 8 GB de memória.

Recomendado Sistemas quad-core de 64 bits com 8 a 16 GB de memória.



Tipos de conectores
Os conectores estão instalados na pasta amostras ou estão disponíveis para download na comunidade
Borland (http://community.borland.com).

: Novos conectores são criados com frequência. Verifique o site da comunidade para fazer download do
conector mais recente.

SCM

Git
Subversion

Outro

JIRA
Rally
Team Foundation Server

Customizado

Se um tipo de conector não estiver disponível, Borland Connect fornece uma API Java que lhe permite
criar seu próprio conector. Isto permite que você crie uma correspondência direta para os repositórios de
dados que deseja integrar ao Borland CM Hub.

Para obter mais informações sobre como configurar o Borland Connect e gravar um conector
personalizado, consulte Using Borland Connect e a comunidade Borland.

: Para obter ajuda com um conector criado por você, o suporte ao cliente precisará ter acesso ao seu
ambiente.

http://community.borland.com/


Novidades
Estas seções contêm todos os novos recursos desta versão do produto.

Interface de usuário do Borland Connect
Borland Connect agora inclui uma interface de usuário on-line. Agora, você tem a opção de usar a
interface para criar origens de dados e sincronizações em vez de editar manualmente o arquivo de
configuração XML.

Mapeamentos de usuários
O<UserMap> elemento permite mapear usuários entre ferramentas de terceiros e do StarTeam.

E-mails de erro
Use o elemento<SMTP> para gerar mensagens de e-mail quando ocorrerem erros.

Terminologia
Borland Change Management Hub (Borland CM Hub) outro nome para uma instância do StarTeam
Server.



Como entrar em contato com aMicro Focus
AMicro Focus está comprometida em oferecer serviços de suporte técnico e consultoria de nível mundial.
AMicro Focus oferece suporte no mundo todo, prestando serviços oportunos e confiáveis para garantir o
sucesso nos negócios de cada cliente.

Todos os clientes com um contrato de manutenção e suporte, bem como clientes em potencial que
estejam avaliando produtos, podem obter o suporte ao cliente. Nossa equipe de profissionais altamente
capacitados atende às suas solicitações da maneira mais rápida e profissional possível.

Acesse http://supportline.microfocus.com/assistedservices.asp para se comunicar diretamente com a
Micro Focus SupportLine para solucionar seus problemas, ou envie um e-mail para
supportline@microfocus.com.

Acesse a Micro Focus SupportLine pelo site http://supportline.microfocus.com para receber notícias
atualizadas sobre suporte e acesso a outras informações de suporte. Usuários de primeira viagem podem
ter de se registrar no site.

Informações necessárias para aMicro Focus SupportLine
Ao entrar em contato com a Micro Focus SupportLine, se possível, inclua as informações a seguir. Quanto
mais informações você puder fornecer, melhor aMicro Focus SupportLine poderá ajudá-lo.

O nome e o número da versão de todos os produtos que você acha que podem estar causando um
problema.
A marca e o modelo do seu computador.
Informações do sistema como o nome e a versão do sistema operacional, processadores e detalhes
sobre a memória.
Qualquer descrição detalhada do problema, incluindo etapas para reproduzir o problema.
O texto exato de qualquer mensagem de erro envolvida.
Seu número de série.

Para descobrir esses números, veja a linha de assunto e o corpo do seu e-mail de Aviso de entrega de
produtos eletrônicos que você recebeu da Micro Focus.

Informações adicionais necessárias para aMicro Focus
SupportLine

Se relatar uma violação da proteção você pode ter de fornecer um arquivo de despejo (.dmp). Para
produzir um arquivo de despejo, use a caixa de diálogo Unexpected Error (Erro inesperado) que é exibida
quando uma violação da proteção ocorre. A menos que solicitado pela Micro Focus SupportLine, deixe a
configuração de despejo como Normal (recomendado), clique em Dump (Despejo), e especifique um
local e nome para o arquivo de despejo. Assim que o arquivo de despejo tiver sido gravado, você pode
enviá-lo por e-mail paraMicro Focus SupportLine

Você também pode ter de fornecer um arquivo de log criado pela CTF (Consolidated Tracing Facility) -
uma infraestrutura de rastreamento que permite a você produzir de maneira rápida e fácil informações de
diagnóstico que descrevem a operação de diversos componentes de software da Micro Focus.

http://supportline.microfocus.com/assistedservices.asp
http://supportline.microfocus.com


Como criar arquivos de depuração
Se você encontrar um erro ao compilar um programa que exige que você entre em contato com a Micro
FocusSupportLine, seu representante de suporte pode solicitar que você forneça arquivos de depuração
adicionais (bem como arquivos de origem e de dados) para nos ajudar a determinar a causa do problema.
Se isso acontecer, eles irão orientá-lo sobre como criá-los.
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