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NOVO RELEASE INCREMENTAL: O QUE É?

O RELEASE INCREMENTAL é um processo que tem por objetivo disponibilizar, a 

partir da versão 12, a atualização contínua e incremental do sistema Microsiga 

Protheus, através de um processo simples, ágil e seguro para o cliente.

Dessa forma, os ambientes de clientes são atualizados de forma contínua por pacotes 

menores de fontes e dicionários a serem liberados em intervalo regular (de 2 em 2 

meses, por exemplo).

Os pacotes são disponibilizados no formato incremental, ou seja, um pacote mais 

novo contém suas próprias modificações acrescido das modificações dos pacotes 

anteriores. Dessa forma, não é necessário ao cliente aplicar vários updates em 

sequência, e sim apenas o último update.

Fonte: TDN TOTVS (http://tdn.totvs.com/display/framework/Release+incremental+do+Protheus+12)

http://tdn.totvs.com/display/framework/Release+incremental+do+Protheus+12


BINÁRIO LOBO GUARÁ

Disponível a partir do release 12.1.23, o novo servidor de aplicação oficial da 

plataforma PROTHEUS, traz como principais benefícios:

Evolução da linguagem de programação ADVPL, o TL++

+ Performance

+ Escalabilidade

Melhoria na gestão de configuração de ambientes 

Até 30% mais rápido!!!

NOVO RELEASE INCREMENTAL: POR QUE MIGRAR?



DICIONÁRIO NO BANCO DE DADOS
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NOVO RELEASE INCREMENTAL: POR QUE MIGRAR?



NOVO RELEASE INCREMENTAL: ATÉ QUANTO MIGRAR?
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Releases semestrais com manutenção por 18 meses



NOSSOS DIFERENCIAIS

Através do expertise implementado em ferramentas aceleradoras que solucionam de 

maneira automática situações comuns encontradas nas instalações de nosso clientes, 

nossa equipe consegue atuar de maneira ágil, segura e pragmática em atualizações 

de release independentemente da complexidade da operação ou do ambiente. 

Principais problemas solucionados: 

Problemas na estrutura de menus

Divergências em dicionários

Divergência entre dicionários e banco de dados

Dados duplicados na base violando integridade referencial

Execução do  UPDs TOTVS Release / Dicionário no Banco (opcional)

Análise, correção e compilação de programas



PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

Para execução destas atividades de migração, A TRIYO oferece para seus clientes 

opções de pacotes fechados de atualização ou através de planejamento sob demanda 

de acordo com as necessidades de cada instalação. Consulte nossos executivos de 

vendas.

Pacotes de migração

Planejamento sob demanda

Nossos pacotes fechados foram preparados considerando o tamanho da instalação do cliente e o 

volume de customização existentes. Neste escopo são considerados:

• Análise, execução da atualização da release e homologação em ambiente de homologação;

• Ajustes dos problemas detectados relacionados a migração no ambiente de homologação;

• Análise, execução da atualização do release em produção e acompanhamento pós virada;

• Acompanhamento pós migração em ambiente de produção.

No planejamento sob demanda, é possível elaborar uma plano de atividades que atendas as 

necessidades de cada cliente, podendo ser complementar a um pacote de migração ou totalmente 

específico.



Obrigado!   ;)


