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Apesar de a Microsoft ter encerrado oficialmente o suporte à 
IDE VB6 em 2008, muitas empresas continuam com 
aplicações de missão crítica baseadas em VB6 ou mesmo em 
VB 5.0.

O produto “CleverIS-CM” é oferecido como serviço, entre-
gando uma migração rápida, com baixíssimo risco, de forma 
automatizada e segura. 

Além de maximizar o aproveitamento de investimentos 
passados, trazemos seu aplicativo para ambientes atuais 
abrindo a possibilidade de utilização das mais modernas e 
eficientes técnicas.

Através do Assessment vamos identificar os pontos de
atenção do projeto e em conjunto com o cliente definir qual
melhor opção de migração. Veja nos passos ao lado.

Informação: Fornecemos um pacote 
de informações sobre sua aplicação, 
abordamos pontos críticos e 
aconselhamos sobre a escolha das 
opções tecnológicas disponíveis para a 
migração.

Análise inicial gratuita: Nossa 
ferramenta faz levantamento e análise 
completa do código-fonte criando uma 
lista categorizada de processos, 
permitindo estimar com precisão de 
80% a 90% o tempo, esforço, risco e 
custo de sua migração. 

Análise Detalhada: Examinamos por 
total os códigos de sua aplicação em 
contraste com a 'análise inicial' 
fornecendo então uma proposta de 
projeto precisa, incluindo diversos 
modelos de trabalho bem como 
variação dos níveis de preços 
conforme modelos de trabalho 
desejados. 

Avaliação
Setup do Projeto: Junto a você 
estipularemos o cronograma do 
projeto, então definimos a estrutura, 
ambiente e espaço de trabalho da 
migração, mantendo o período de 
code-freeze ao mínimo possível e, se 
necessário, atualizar a migração com 
novos códigos ou correções de 
problemas que apareçam devido ao 
uso do sistema durante o code-freeze.

Migração dos códigos: Nossas 
ferramentas convertem e geram o 
novo código. Executamos esta etapa 
diversas vezes com diferentes 
configurações e filtros obtendo o 
melhor resultado possível e, se 
necessário, personalizando-o. 

Finalização dos códigos: Durante 
esta etapa, nossa equipe verifica e 
completa os projetos que foram 
gerados, implementando controles 
personalizados, verificando layouts de 
formulários e realizando testes 
funcionais básicos.

Testes de aceitação: Nesta etapa, 
trabalharemos junto à sua equipe 
executando testes básicos, funcionais 
e manuais. É necessário o 
fornecimento de casos de uso para 
medirmos os resultados da migração, 
corrigindo pequenos problemas que 
possam surgir.

Treinamento: Realizaremos 
workshops e treinamentos para seus 
usuários e desenvolvedores no 
aplicativo migrado.

Desenvolvimento adicional: 
Estaremos disponíveis para aprimorar 
a aplicação migrada com plataforma 
web, incluindo um novo front-end para 
dispositivos móveis além de módulos 
adicionais. Podemos ajudá-lo mesmo 
depois que o projeto for concluído, 
consulte-nos e encontraremos a 
melhor proposta para sua 
necessidade.  
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Fases do projeto:

Principais pontos de atenção para o projeto VB6

1 Migração AS-IS
O código VB6 será migrado para uma solução dentro do 
Visual Studio .NET, utilizando C# ou VB.NET.
Essa opção visa manter ao máximo o “look and feel” dos 
sistemas atuais, com menor impacto para o usuário 
final.

3 Migração para arquitetura WEB
O código VB6 será migrado como na migração AS-IS, e 
a UI será migrada para HTML5/CSS/JS. 
Esta opção além de migrar o código, converte as UI 
para utilização em browsers.

2 Migração Código e modernização UI
O código VB6 será migrado como na migração AS-IS, 
porém a UI será modernizada para padrões atuais. 
Esta opção mantém o investimento nos códigos 
legados permitindo modernização na interface do 
usuário.
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Conversão Database: Análise da 
estrutura de dados atual e definição 
do SGBD destino efetuando, quando 
necessário, a normalização dos dados 
para estrutura Relacional.

Configuração da ferramenta de 
migração para tratar os tipos de IO 
encontrados nos fontes atuais.

Utilização de API´s COM: Análise dos 
serviços utilizados buscando as 
funcionalidades em bibliotecas 
existentes ou desenvolvendo novos 
módulos.

FORM Conversion: Definido com o 
cliente a tecnologia destino (Windows 
Forms, WPF, HTML) e padrões que 
serão adotados.
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