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Por que FairCom?
Quando o assunto é banco de dados, a FairCom é reconhecida pelos

parceiros pela oferta do melhor desempenho, escalabilidade e integridade.

• FairCom: atendimento global, presença local.

• Numerosas empresas da lista Fortune 500, incluindo concorrentes,
contam com o desempenho e integridade do c-treeACE.

• FairCom oferece acesso simultâneo ISAM para elevados volumes
transacionais, e SQL para relatórios avançados.

• A FairCom trabalha junto com seus parceiros com o objetivo de 
fornecer uma solução integrada, e não uma solução “caixa preta” de
banco de dados. Isto garante um retorno melhor e mais rápido para o
seu investimento.

• ACI - meios de pagamento
• Schlumberger - exploração de óleo e gás
• Visa - processamento de cartões de crédito
• Wall Street e mercados de capitais em todo o mundo
• Henry Schein Practice Solutions - gerenciamento de
clínicas dentárias

• Daifuku - Sistemas de gerenciamento de materiais
• Gilbarco - Bombas de postos de combustível

• NASA - Ônibus e estação espacial
• Adobe - atualizações web e armazenamento interno
• NPR e CNN Radio - sincronização de programação
• Pacotes Contábeis (ERPs) – TOTVS, Great Plains
(Microsoft), MYOB, Peachtree, Buenos Aires Software

• Frente de Loja (PDV): Itautec, Unisys (Calypso), Linx,
Makro, Sodimac

Você está em boa companhia!

Todas estas soluções são controlados pela tecnologia FairCom diariamente! Cada um destes sistemas tem
requisitos de processamento únicos, e se beneficiam de um banco de dados embarcado. A FairCom atende a
estes desafios fornecendo tecnologia de alta disponibilidade – muito além dos cinco 9s (99.999%).

Movendo o mundo:
da exploração à

bomba

Seu mundo
conectado

Flexibilidade, 
o poder por trás
da logística

Quando sua vida
depende de rapidez

Confiança 
quando você
precisa ir além

Aprovado nas
transações
financeiras

Mais do que sorte:
seu bihete para o

sucesso

O que estas soluções têm em comum?



Benefícios da
parceria entre o
seu fornecedor e a
FairCom
Desempenho, escalabilidade e

integridade. Estes atributos são as
razões pelas quais o seu fornecedor de
serviços escolheu a tecnologia de
banco de dados c-treeACE da FairCom.

A arquitetura do c-treeACE é
diferente dos Sistema de
gerenciamento de banco de dados
(RDBMS) tradicionais que encontramos
nas prateleiras. A diferença mais visível
para os usuários finais é que os bancos
de dados de prateleira devem ser
comprados, instalados e mantidos
separadamente do aplicativo. Isto
ocorre porque estes bancos de dados
são projetados para serem de uso
geral, o que tipicamente requer uma
certa quantidade de ajuste (tunning) e
manutenção contínua para moldá-los
para suportar as aplicações específicas
que estão sendo implantadas.

O c-treeACE é um banco de 
dados de administração zero: ele já 
está sintonizado com o fornecedor do
aplicativo, permitindo seu uso com
incomparável desempenho e ao mesmo
tempo poucos ajustes. O c-treeACE
requer o mínimo em recursos de
hardware e manutenção. Com os
bancos de dados tradicionais, os custos
de licenciamento podem ser muito
maiores, e mesmo quando o cliente já
possui licenças do produto, o custo
contínuo de manutenção do banco é
alto.Também devem ser considerados
como custos: hardware, DBA e o
investimento em recursos que não
sejam do seu núcleo de competência.

Benefícios

Produto
• Aplicação e banco de dados são
desenvolvido de forma coesa, como
uma solução única.

• Um produto de engenharia de precisão,
para um melhor desempenho e
administração reduzida.

• Integridade e acessibilidade dos dados.

Aquisição
• Fonte única para o seu licenciamento
e manutenção.

• Melhor ROI com portfolio integrado.
• Menos licenças para gerenciar - TCO
mais baixo.

Distribuição
• Distribuição em conjunto com o seu
fornecedor do aplicativo.

• Requisitos mínimos de hardware.

• Simplicidade na instalação.

Suporte
• Ponto único de contato para todas
as suas necessidades de suporte.

• Segurança, pois seu fornecedor é
atendido diretamente no Brasil, pela
nossa equipe técnica.

• Evita a síndrome "Outro banco de
dados não!" com a administração. 

Se o fornecedor de sua solução é um
parceiro FairCom, pode ter a certeza de
que as equipes de desenvolvimento
FairCom participaram ativamente na
elaboração de uma solução de banco de
dados que atenda suas necessidades
mais exigentes de forma específica. Esta
parceria torna o fornecedor sua única
fonte de contato durante todo o ciclo de
vida da aplicação.

Tecnologia
c-treeACE
O c-treeACE é uma ferramenta

sofisticada de indexação. Há mais de
30 anos, a FairCom está comprometida
em oferecer o que há de melhor em
tecnologia de banco de dados,
atendendo de forma responsável aos
constantes desafios nos mais diversos
segmentos, para suprir sempre as
necessidades de seus clientes.

Vantagens c-treeACE
A tecnologia de banco de dados 

c-treeACE incorpora características
únicas que permitem aos clientes
manter um ambiente de baixo custo,
com administração praticamente zero,
reduzindo consideravelmente o TCO.
Esta tecnologia avançada é baseada
em um núcleo compacto e altamente
escalável e multi-threaded.

Confiabilidade comprovada
O c-treeACE é um produto 

confiável e utilizado em aplicações de
missão crítica em muitos clientes em
todo o mundo.

• Segurança

• Criptografia

• Backups online

• Sistema transacional compatível 
com ACID

Performance incomparável
A experiência da engenharia FairCom

e o aperfeiçoamento constante de sua
tecnologia, garantem ao c-treeACE
velocidade, alta performance e
desempenho incomparáveis, atendendo
às necessidades de seus clientes.
• Finamente ajustado com sua solução.
• Embarcado.
• Extremamente escalável.

Flexibilidade absoluta
Com a tecnologia flexível e escalável da

FairCom, os desenvolvedores de aplicativos
desfrutam de liberdade para alcançar os
seus objetivos e ainda contam com:
• Suporte amplo a plataformas
incluindo Windows, Linux, Mac OS X,
Solaris, AIX e muitas mais

• Suporte a ampla gama de linguagens
de programação

• SQL padrão ANSI.

Valor excepcional
A FairCom oferece o que há de melhor

em tecnologia de banco de dados por
um preço altamente competitivo.
• Custos de licenciamento reduzidos
diretamente com seu fornecedor

• Requisitos de recursos mínimos
• Operação simples, sem custos de
um DBA dedicado

Serviço profissional
A FairCom atua junto de seus

parceiros fornecendo apoio integrado,
centrado no aplicativo do cliente,
atendendo sempre às necessidades
individuais de cada um.
• O fornecedor do aplicativo conhece em
detalhes o armazenamento dos dados

• Monitoramento e diagnóstico
customizados podem ser integrados
com o produto de forma sólida

• Custos reduzidos com ponto único
de contato para todo seu suporte.

ISAM orientado a
registros ou SQL
relacional

ISAM
Método de Acesso Sequencial

Indexado - ISAM - representa uma
tecnologia de acesso a registros e está
disponível há muitos anos. Como ela
oferece acesso direto aos registros da
base de dados, permanece como um
dos métodos mais performáticos de
recuperação de dados. Ao se beneficiar

www.faircom.com
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do acesso ISAM em uma solução,
desenvolvedores podem obter elevados
níveis de processamento transacional.
Esta característica única do c-treeACE
pode ser a razão pela qual seu
fornecedor adotou a tecnologia FairCom.

Na verdade, grande parte dos sistemas
de loteria e muitas empresas em Wall
Street adotaram a tecnologia ISAM do 
c-treeACE devido ao seu elevado
rendimento e baixo custo de manutenção.

SQL
Linguagem de Consulta Estruturada -

SQL - se refere a qualquer gerenciador
de banco de dados que utilize este
método de acesso a dados padrão
ANSI/ISO. SQL é muito confundida com
a tecnologia relacional de banco de
dados. Entretanto, mesmo uma solução
baseada em BD ISAM pode ser 100%
relacional quando o aplicativo mantém e
respeita os relacionamentos entre as
tabelas. De fato, praticamente todas as
tecnologias de banco de dados utilizam
um núcleo ISAM em diferentes níveis
para seu armazenamento e recuperação
de dados em baixo nível.

Melhor dos dois mundos
Uma vantagem competitiva única da

FairCom é fornecer o acesso
simultâneo aos níveis ISAM e SQL.
Com o uso de interfaces diretamente
no nível ISAM, um desenvolvedor pode
evitar o overhead de desempenho do
SQL com o parsing das instruções,
otimização de consultas, etc. Esta
incomparável flexibilidade permite aos
desenvolvedores definir o grau de

controle relacional exato que sua
implementação exige. O resultado final
para você é um ganho de performance
excepcional, com o melhor conjunto 
de recursos.

Recursos poderosos
A tecnologia c-treeACE fornece uma

extensa gama de recursos poderosos,
exigidos dos aplicativos avançados da
atualidade:
• Controle transacional ACID completo
para integridade e recuperação dos
dados.

• Recursos de Roll back/roll forward
para recuperação de desastres

• Backups e dumps dinâmicos (online)
• Suporte multiplataforma: Windows,
Mac, Linux, Solaris, AIX e muito mais

• Replicação
• Arquivos Huge- até 16 exabytes por
arquivo

• Controle de acesso seguro
• Gerenciamento de registros de
tamanho fixo e variável

• Operações em lote para
procesamento de grandes volumes

• Acesso padrão ANSI SQL
• Stored Procedures e Triggers
• Ampla gama de APIs.

Se você está interessado em
detalhes da tecnologia c-treeACE, o
documento abaixo descreve os
subsistemas que tornam possíveis os
benefícios de sua solução:

http://www.faircom.com/pdf/ctreeAC
E_Technology_Overview.pdf

Oracle
MS SQL
DB2

Flat Files Open Source

MySQL
In-House

TRADITIONAL DEVELOPMENT
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c-treeACE Então, por que FairCom?
FairCom é uma parceira confiável por oferecer o melhor em

desempenho, escalabilidade e integridade.
• A FairCom atende a um mercado mundial.
• Muitas contas Fortune 500, incluindo competidores, se
beneficiam do desempenho e integridade do c-treeACE.

• A FairCom oferece acesso simultâneo ISAM, para altas taxas de
transação e SQL para relatórios avançados.

• Como uma equipe, o fornecedor do aplicativo e a FairCom
oferecem mais do que apenas outro aplicativo de banco de
dados. Juntos, oferecem uma solução integrada de engenharia de
precisão para suporte ao cliente transparente e rápido ROI.

FairCom – 
a empresa
Há mais de 30 anos a FairCom produz

tecnologia de banco de dados sólida e de
alta performance, com uma linha completa
de ferramentas de gerenciamento,
indexação e extração de dados. A
tecnologia FairCom oferece a habilidade
de customizar e controlar dinamicamente
as operações com os dados em níveis
sem paralelo na indústria, assegurada por
anos de confiabilidade comprovada.
Há muitos anos, empresas como Visa,

Apple, Siemens e Adobe baseiam-se nos
produtos de gerenciamento de dados
comprovados da FairCom. Com milhares
de produtos em todo o mundo, utilizados
por milhões de usuários finais, a FairCom
ganhou uma forte reputação pela
qualidade e permanece comprometida em
fornecer a tecnologia de ponta e o suporte
técnico superior, com os quais seus
clientes se acostumaram a contar. 
A contínua dedicação da FairCom em

tecnologia de banco de dados e foco nas
necessidades dos clientes é evidente
quando se comparam produtos FairCom
com seus competidores no mercado.
Nossos clientes repetidamente relatam
maior rendimento, mais flexibilidade e
menor TCO. O foco em tecnologia de
banco de dados garantiu à FairCom
presença em mais de 100 países em todo
o mundo. Com escritórios nos Estados
Unidos, Europa, Japão e Brasil, nossa
equipe de engenheiros e técnicos
experientes está disponível para usar seus
conhecimentos para ajudá-lo a atender
suas demandas mais exigentes de 
banco de dados.
• Fornecendo tecnologia comercial de
banco de dados há mais de 30 anos!

• Operações globais nos EUA, Europa,
América do Sul e Ásia.

• Clientes em mais de 100 países
• Mais de 20.000 licenças de
desenvolvimento

• 40% das empresas da lista "Fortune
100" usam a tecnologia FairCom
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Alguns clientes FairCom:

Todo o conteúdo é Copyright 2013 FairCom Corporation. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão é proibida. 130715

ABC
AT&T
Abbot Labs
Adobe
Aetna Life & Casualty
Air Canada
Alcatel
American Airlines
American Express
American Red Cross
Amoco Oil
Anheuser Busch
Apple
Applied Materials
AutoZone
Bank of America
Bankers Trust Co.
Barnes & Noble
Bell Labs
Boeing
British Airways
British Telecom
Buenos Aires Software
Cannon
Caterpillar Inc.
CBS Television
Charles Schwab
Citibank

Computer Associates
Control Data
Daifuku
Delta Airlines
Deutsche Bank
Diebold
Dillards
Dow Jones & Co.
EDS
Eastman Kodak
Ernst & Young
Exxon Mobile
Federal Express
FICO
Fidelity Investments
Ford Motor Company
General Electric
General Dynamics
General Foods
Gilbarco
GTE
Henry Schein
Hewlett-Packard
Hilton Hotels
Hitachi
Holiday Inns
Honeywell
IBM

Itautec
J.P. Morgan
Kentucky Fried Chicken
KPMG
Kroger Company
Levi Strauss & Co.
Lockheed-Martin
Lucent Technologies
Martin Marrietta
Mastercard
Maytag Corporation
McDonnell Douglass
McGraw-Hill
MCA
Merrill Lynch
Metropolitan Life
Microsoft
Motorola
Northrop Grumman
NASA
NBC
Pepsi-Cola
Phillips
Pitney Bowes
Pratt & Whitney
Prentice-Hall
PWC
Quaker Oats

Radio Shack
Raytheon
Schlumberger
Shell Oil
Siemens
Simon & Shuster
Software Express
Sony Inc.
Standard and Poors
Spillman
Texaco
Texas Instruments
The Gap, Inc.
The Home Depot
Thomson Reuters
TJ Maxx
Toshiba
TOTVS
Tyco
Unisys
U.S. Air Force
U.S. Army
U.S. Postal Service
Verizon
Visa
Westinghouse
Xerox

O foco da FairCom sempre foi no "núcleo" da
tecnologia de banco de dados, criando uma ferramenta
que oferece desempenho e controle sem a necessidade
de manutenção constante. 

Embora qualquer fornecedor possa alardear que sua
base de dados oferece uma "melhor performance", a
FairCom garante esse resultado dando aos
desenvolvedores controle íntimo sobre a estrutura e
manipulação de seus dados. Isto é análogo a uma
transmissão de carro: um câmbio automático pode ser
mais conveniente, mas às vezes você precisa da

transmissão manual para uma ultrapassagem.

Em muitos casos, a FairCom segue um modelo OEM
com o engine FairCom licenciado com o aplicativo.
Licenças de banco de dados ou de suporte são tratadas
diretamente pelo fornecedor do aplicativo. 

Ao oferecer alta performance, baixa exigência de
recursos (tanto de hardware quanto humanos), e fácil
implantação, a FairCom tem sido descrita muitas vezes
como sendo um "tesouro escondido".

Foco da FairCom


