
Assim como a maior parte das 
implementações PeopleSoft, você passa 
grande parte do tempo personalizando 
o seu ambiente para incorporar 
completamente a funcionalidade de 
negócios de que a sua empresa precisa. 
Você está constantemente aplicando 
atualizações ou patches para estar 
em conformidade com as políticas 
de suporte do software e normas 
governamentais, tais como leis de 
imposto e alterações. Além disso, você 
enfrenta uma complexidade adicional 
quando essas atualizações entram em 
conflito com personalizações existentes 
e futuras.

Com tantos patches, configurações, 
personalizações, atualizações e 
migrações, o seu departamento pode 
rapidamente se sentir sobrecarregado. 
E com uma equipe de aplicativos 
sobrecarregada vem um risco 
significativo de falha em controles de 

processo, resultando em lapsos de 
qualidade, disponibilidade, desempenho 
e fornecimento de aplicativos críticos 
aos negócios. Além disso, há exigências 
para implementar processos de controle 
de alterações mais severos e elaborados 
devido às crescentes iniciativas da TI 
para estar em conformidade com normas 
como a Lei Sarbanes-Oxley, ITIL, COBIT, 
COSO e Basel II. 

O Stat for PeopleSoft ajuda a sua 
organização a ter ainda mais capacidade 
de resposta às mudanças, oferecendo 
maior visibilidade e controle do 
processo de mudança. Por meio do 
controle de versão, da análise de 
impacto, do bloqueio de arquivo/objeto, 
do fluxo de trabalho automatizado, 
do gerenciamento de migração e 
dos recursos de auditoria e relatório 
eficientes, o Stat ajuda você a gerenciar 
as alterações sem interromper os 
negócios.

Stat for PeopleSoft
Controle, visualize e automatize as alterações de aplicativos

BENEFÍCIOS:
• Oferece gerenciamento de 

alterações e controle de versão 
completos, certificados pela 
PeopleSoft

• Fornece a capacidade de agendar 
migrações de código durante as 
horas vagas, sem intervenção 
manual ou do usuário

• Automatiza e documenta os 
processos de patch

• Gerencia alterações de banco de 
dados da PeopleSoft e objetos de 
arquivos simples

• Protege e bloqueia personalizações 
para evitar substituições

• Aplica regras de 
negócios personalizadas 
por meio de fluxos de trabalho

• Restaura objetos e arquivos 
imediatamente para uma versão 
anterior

• Automatiza e monitora o 
fornecimento de alterações em 
todos os ambientes PeopleSoft

• Oferece abrangente auditoria e 
criação de relatórios de mudanças 
e personalizações

Por meio do controle de 
versão, da análise de 
impacto, do bloqueio de 
arquivo/objeto, do fluxo 
de trabalho automatizado, 
do gerenciamento 
de migração e dos 
recursos de auditoria e 
relatório eficientes, o Stat 
ajuda você a gerenciar 
as alterações sem 
interromper os negócios. 

Com o Assistente de impacto de objeto do Stat, é possível identificar o impacto que 
as modificações de objetos e patches têm em outros objetos conforme as alterações 
passam pelo sistema.



Recursos:
• Gerencia mudanças para ambientes 

PeopleSoft por meio de todo o ciclo 
de vida útil de aplicativo, incluindo 
desenvolvimento por teste, para 
produção e muito mais

• Agenda migrações durante as 
horas vagas

• Garante a separação de funções para 
conformidade aprimorada

• Automatiza a reversão por meio do 
suporte a objeto nativo

• Simplifica a migração com etapas pré 
e pós-migração

• Gerencia dados de configuração

• Avalia o impacto de patches 
e personalizações

• Gerencia todos os aplicativos a partir 
de um único repositório para uma 
auditoria mais fácil

• Controla aplicativos personalizados 
e de terceiros

RECURSOS
Aplicação de patches automatizada
O Stat automatiza as melhores práticas 
predeterminadas de gerenciamento 
de mudança. Como o Stat implanta 
essas mudanças automaticamente, 
ele não apenas minimiza os riscos 
de erro manual, como também libera 
o seu tempo para que você possa 
se concentrar em atividades de 
maior valor.

Migrações agendadas
Com o Stat, você pode agendar 
migrações durante as horas vagas. 
Através da funcionalidade de migraçao 
de código os usuário podem utiliza-
la quando for mais conveniente. Isso 
permite que você evite interrupções no 
trabalho e melhore a produtividade.

Análise de impacto
O Stat identifica o impacto que 
as modificações de objetos e 
patches têm em outros objetos 
conforme as alterações passam 
pelo sistema. Essa análise fornece 
a você um relatório completo de 
todas as alterações que afetam uma 
determinada instância, permitindo um 
processo de teste mais otimizado.

Reversão e controle de versão
O Stat captura um número ilimitado de 
versões de aplicativos intermediárias 
(snapshots tirados durante o 
desenvolvimento), que podem ser 
arquivadas com qualquer combinação 
de objetos/arquivos em cada versão. 
Quando necessário, isso permite a 
recuperação e a reversão seletiva (por 
objeto/arquivo).

Fluxo de trabalho do 
gerenciamento de processo e projeto
O Stat permite que você monitore os 
problemas, automatize os processos de 
trabalho em equipe, agrupe as tarefas 
por projeto, atribua requisitos de status 
e forneça autorizações de aprovação. 
Isso pode ser gerenciado a partir de 
uma localização central, por meio do 
um navegador web ou cliente Windows 
do Stat.

Gerenciamento de conformidade 
com normas
O Stat ajuda a garantir a conformidade 
com normas ao bloquear e auditar 
alterações não autorizadas realizadas 
em um aplicativo. Ele também ajuda a 
reforçar as políticas de alteração por 
meio do fluxo de trabalho, direitos de 
segurança baseados em funções e 
auditorias de quaisquer alterações feitas 
na lógica de negócios subjacente. O Stat 
também fornece relatórios relacionados 
à conformidade para ajudar você a atingir 
os seus objetivos de conformidade 
com facilidade.

Suporte a bancos de dados 
Unicode da PeopleSoft
O Stat oferece suporte ao bloqueio, 
arquivamento e migração de todos os 
dados Unicode da PeopleSoft.

SOBRE A QUEST
A Quest ajuda os clientes a reduzir 
as tarefas administrativas enfadonhas 
para que eles possam se dedicar à 
inovação necessária para ampliar 
os negócios. As soluções Quest® 
são escaláveis, acessíveis e simples 
de usar, proporcionando eficiência 
e produtividade sem comparação. 
Juntamente com o convite da Quest à 
comunidade global para fazer parte de 
sua inovação, assim como nosso firme 
compromisso em garantir a satisfação 
dos clientes, a Quest continuará a 
acelerar o fornecimento das soluções 
mais abrangentes para gerenciamento 
de cloud do Azure, SaaS, segurança, 
mobilidade da força de trabalho e 
insights conduzidos por dados.

REQUISITOS DO SISTEMA

VERSÕES DO PEOPLETOOLS

Todas as versões das 
ferramentas 8.0 a 8.55

SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO (DBMS)
Oracle 10g, 11g, 12c

Microsoft SQL Server 2008, 
2012, 2014

DB2/UDB 7.1, 8.1, 9.1, 9.5, 9.7 
(AIX, OS/390, z/OS; 10 em z/OS)

SAP ASE 12.5, 15

DBMS

Oracle 10g, 11g, 12c

Microsoft SQL Server 2005, 
2008, 2012, 2014

SISTEMAS OPERACIONAIS

Windows Vista

Windows 7, 8.1, 10

PLATAFORMAS DE SERVIDOR

Windows Server 2012 (R2)

Solaris 8, 9, 10, 11

AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1

HPUX 11.11, 11.23

Red Hat Linux AS Rel 5, 6 e 7

WebLogic 10.3 ou superior 
(12c) (configuração 
WebLogic opcional)

NAVEGADORES

Microsoft Internet Explorer 9, 
10, 11

Mozilla Firefox 43.0 ou 
mais recente

Chrome 23 ou superior
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