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Você precisa de
informação em tempo real?
Esta é a grande pergunta no cenário da comunicação móvel

no momento da implementação de qualquer aplicação

A
RESPOSTA CERTAMENTE NÃO É FÁCIL.

O instinto, é sem dúvida, dizer sim,

desenvolver uma aplicação totalmente

conectada, em tempo real. Mas recue

um pouco, analise as necessidades de seu negócio

e pergunte a si mesmo se é realmente necessário

investir em uma solução em tempo real para atingir

suas metas com eficiência.

Como em qualquer solução de TI, com as apli-

cações móveis você pode escolher a implemen-

tação de apenas o que precisa no presente mo-

mento, tornando a instalação do sistema inicial-

mente mais econômica, ou pode ir até o final, imple-

mentando uma solução em tempo real altamente

versátil que custará mais, porém, com desempenho

muito além das expectativas - e talvez das suas

necessidades reais.

Uma simples comparação pode ser vista no

mercado automotivo. Você pode comprar um carro

popular, ou para aqueles em que o dinheiro não é

objeção, uma Ferrari. Os dois o levarão de um ponto

A a um ponto B, os dois têm quatro rodas, freios e

conseguem ultrapassar, porém, a diferença de custo

de bem mais de 50 vezes, e faz a maioria das pessoas
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pensar duas vezes e analisar suas

necessidades individuais e, crucial-

mente, suas limitações orçamentárias.

Dentro das empresas, os proble-

mas são quase os mesmos. O custo

inicial da compra e os custos de ma-

nutenção são muitas vezes maiores do

que um produto que desempenhará a

mesma tarefa, porém por uma fração

do custo. Por isso, veja o relato dos

problemas a seguir como um guia

prático para decidir se suas aplicações

precisam ser em tempo real ou não.

Problemas

Em vez de estar conectado em

tempo real, você descobrirá que mui-

tas aplicações ficam

ocasionalmente co-

nectadas, e esta deci-

são de implementar

ou não uma solução

em tempo real deve

ser estimulada pelas

decisões corpora-

tivas. Anal ise com

que velocidade você

precisará dos dados a

qualquer momento.

Os rápidos avanços

nas opções de conec-

tividade sem fio - por

exemplo, o GPRS

(General Packet Radio Service) - estão

determinados a impactar sobre isto

em um futuro próximo, permitindo que

as apl icações da próxima geração

funcionem com eficiência on-line.

Um dos fatores-chave a ser analisa-

do ao efetuar sua escolha é que o custo

do hardware em tempo real é de pelo

menos 20 a 30% maior que os sistemas

mais tradicionais. Os custos dos dados

também serão uma despesa contínua

- os dados do GPRS ou do 3G custarão

em torno de 10 vezes mais que o custo

Para negócios mais

voltados ao
cliente, será vital

um sistema em

tempo real para

garantir o

desempenho ótimo

e o sucesso

competitivo

da linha fixa, e isso deverá ser embutido

nos planos orçamentários gerais.

Além das suas necessidades cor-

rentes e do custo, a empresa também

deverá analisar o futuro. Quais são suas

metas? Como a empresa evoluirá? Se

isto é para ser atingido, a sua aplicação

móvel deverá evoluir com você, por isso

certifique-se de investir em uma solução

que seja aprimorada dentro da sua infra-

estrutura, à medida que as necessidades

do negócio vão amadurecendo.

O melhor conselho para ajudar a

decidir se as soluções serão em tempo

real ou não é analisar o tipo de aplicação

com que você está trabalhando. Três

das aplicações mais comuns são:

Gerenciamento

de dados e tarefas -

As aplicações de

computação móvel

empresarial permitem

que as empresas vol-

tadas aos clientes re-

gistrem as ações, rea-

jam a elas e gerenciem

seus negócios de

acordo com o que

realmente acontece

no ponto mais crítico:

onde seus funcio-

nários executam as

tarefas ou se conec-

tam com os clientes.

Nos pontos onde é usada uma

aplicação de computação móvel efi-

ciente, permite o gerenciamento, a

priorização e o equilíbrio em tempo real

das tarefas de uma força de trabalho

móvel. Contudo, dependendo do seu

negócio, isso não tem que ser total-

mente em tempo real.

Para muitos negócios, as tarefas de

gerenciamento dos dados podem ser

trocadas uma vez ao dia e, ao mesmo

tempo, ainda permitindo a operação

eficiente da força de trabalho.
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mobilidade

Para negócios mais vol tados ao

cliente, será vital um sistema em tempo

real para garantir o desempenho ótimo e

o sucesso competi t ivo. Isto é espe-

cialmente crítico em qualquer operação

onde as prioridades podem mudar e os

recursos precisam ser instantaneamente

realocados, proporcionando à empresa

uma vantagem competitiva por meio do

gerenciamento em tempo real dos dados

móveis de sua força de trabalho.

Fluxo de trabalho dinâmico -

Fundamentando no gerenciamento de

tarefas, o fluxo de trabalho dinâmico

acompanha e gerencia os processos da

empresa para garantir que as operações

funcionem em seu potencial ótimo.

Mais uma vez, anal ise o que seu

negócio precisa do gerenciamento deste

fluxo de trabalho, como ele interage com

seus clientes e com a infra-estrutura que

você tem em funcionamento.

Coleta de dados remota - Os dados

foram centralizados, descentralizados,

replicados e armazenados, porém apenas

nos últimos três anos que as plataformas

disponibilizaram os dados a serem distri-

buídos, portáteis e sincronizados com os

dados mantidos nos sistemas de "back-

office".

A coleta de dados remota registra com

acurácia os ciados importantes do negó-

cio no ponto-chave do processo ope-

racional - onde a atividade ocorre. Con-

tudo, o aspecto-chave a ser analisado para

. a conectividade em tempo real é a im-

portância destes dados em suas operações

de negócios do dia-a-dia - a sua força de

trabalho necessita de acesso instantâneo

até os detalhes mais recentes do negócio?

Conclusão

Assim sendo, a solução precisa ser em

tempo real ou não? Avalie, portanto, as

necessidades reais do seu negócio e os

sistemas que você tem - em seguida,

escolha uma infra-estrutura que possa ser

aprimorada com o passar do tempo para

tempo real com a atualização dos disposi-

tivos de uso final quando interessar. Olhe

para o futuro e para o que você quer alcan-

çar e certifique-se de que vai conseguir

trabalhando com um parceiro de tecnologia

com a experiência certa e com habilidades

de integração para colocar seu negócio no

caminho correto e distanciá-lo de seus

concorrentes.
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