
 

 

 

 

  

zRestart 

Uma ferramenta para auxiliar o planeamento da produção, na automatização e 

recuperação total ou parcial de um processo Batch em erro. 
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zRestart 

A Solução 

A partir do painel do IWS (5.2 ou 5.4) é possível visualizar o ponto de interrupção, o código de abend e todos os ficheiros 
envolvidos no processo e providenciar as modificações para o Restart. 

Através de uma análise detalhada do JCL e do último resultado do job, são feitas as alterações necessárias a nível de 
parâmetros e variáveis de JCL e executado o reprocessamento de Restart, ou execução específica de apenas algum(ns) 
Step(s).  

A escolha do Step para ser dado o Restart do JOB, são analisados, sendo ajustados os arquivos envolvidos de acordo com 
as indicações de GDG, quer seja em variável quer diretamente no Dataset Name.  

Além deste ajuste dos Dataset Names, os COND são também analisados de modo a verificar se existe algum Return Code 
que condicione a execução dos steps seguintes. 

A análise feita da relação dos ‘Return codes’ versus a estrutura de parametro CONDs dos Steps a serem reiniciados e os 
dos Steps já processados, garante o controle e as alterações dos Steps a serem executados consoante a análise do último 
processamento, ou de outros anteriores. 

O zRestart associado ao processo de Restart/Reprocessamento/Processamento de steps analisa e auxilia na preparação de 
qualquer trabalho em abend, seja num modelo standard ou num modelo específico. 

O Problema 

Procedimentos de relançamento, recuperação e execução parcial de processos codificados em linguagem JCL 

para execução em ambiente mainframe, são uma das tarefas mais delicadas que as equipas de planeamento da 

produção enfrentam no seu dia a dia. 

Benefícios 
 

• Maior rápidez na preparação de RESTART; 

• Visualização apenas das informações essenciais; 

• Análise correta dos Steps executados e por executar;  

• Ajustes de COND automático;  

• Ajustes de GDG automático;  

• Diminuição drástica dos erros em casos de RESTART, seja por erro de digitação ou erro de 
indicação de Step, COND ou GDG. 


