
Enterprise Service Bus 

EGITRON
Gallade
Software (GAL)

O EGITRON Gallade é um Enterprise Service
Bus que permite a integração 

•  Automatização de processos;
•  Uniformização de dados;
•  Redução de custos operacionais;
•  Maior produtividade;
•  Redução de retrabalho;
•  Reprocessamento de fluxos;

Principais benefícios

do Ecossistema de Software da EGITRON na Transformação 
Digital das Indústrias 4.0, sendo a ponte de comunicação 
com outros sistemas. Por exemplo, o Gallade permite que 
um único ERP se comunique com vários Quality Control ou 
Process Control.

O EGITRON Gallade funciona como um intermediário de 
mensagens entre os aplicativos. A principal vantagem é a 
redução das conexões necessárias para permitir a 
integração entre as aplicações. Este ESB também permite 
oferecer ao mercado carregamentos de dados via protocolo 
standard, sem alterar as aplicações standard EQC, EPC ou ETM. 

É disponibilizado um Portal de Monitorização de fluxos para 
que seja possível monitorizar a informação trocada entre 
sistemas. 

Está também disponível um módulo adicional que permite 
ao EGITRON Gallade o envio diário de e-mails de reporting do 
estado de fluxos, ou seja, informa quais foram os fluxos que 
tiveram sucesso e quais não tiveram. Isto permitirá que o 
gestor tenha acesso a informação automática. 



• Segurança: comunicação certificada, encriptada e 
autenticada;

• Ambiente amigável: uma interface de utilizador intuitiva 
e agradável, permitindo executar mais tarefas com 
menos cliques;

• Tecnologicamente evoluído: plataformas modernas e 
desenvolvidas sob tecnologia de vanguarda;

• Elevado nível de suporte: suporte ao cliente estruturado e 
de elevada disponibilidade;

• Modular: integração de funcionalidades ágil e adaptada 
às necessidades do cliente;

• Aplicativo web (Google Chrome, Safari, Firefox, outro) 

Principais características

• Multiempresa, com diferenciação de dados por 
Unidade Industrial;

• Medição de Quality Of Service (QoS) das integrações 
pelo Dashboard;

• Integração: fácil integração softwares terceiros via 
API; importação e sincronização de dados mestre com 
ERP (SAP, M3, etc).

Principais funcionalidades



Requisitos mínimos

Os requisitos mínimos especificam as características obrigatórias para a instalação e execução do software e abaixo dos 
quais não é garantida a sua instalação, execução ou estabilidade. Estes requisitos são baseados no pressuposto de que  
uma das principais tarefas será a execução do presente software, pelo que se existirem demais aplicações concorrentes, 
estes requisitos deixam de ser garantia de estabilidade dos sistemas, sendo eventuais problemas daí decorrentes da 
inteira responsabilidade do cliente. 

Notas:
(1)   Válido para utilização de um máximo de 10 clientes simultâneos. O servidor Web e Servidor Base de Dados podem   
       funcionar no mesmo servidor físico, sendo que, nesse caso, é sugerida a utilização de discos físicos separados
       para cada serviço. 
(2)  A memória RAM e espaço livre em disco depende dos processos usados em simultâneo e do tipo de utilização da 
      aplicação. Os valores sugeridos são baseados no tipo de utilização média. Se existirem mais processos a decorrer na 
      mesma máquina e utilizações mais intensivas de dados, a memória e espaço em disco devem ser incrementados.
(3) Para uma instalação em Ubuntu é obrigatório que a base de dados fique alocada em servidor com tecnologia Microsoft.

Servidor Base de Dados (1)

HARDWARE

SOFTWARE

Servidor Web (1) PC Cliente

CPU

Memória (2)

Disco (2)

Rede

Resolução

Sistema operativo (3)

Java Runtime Environment

Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz
ou equivalente 

Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz
ou equivalente

8GB

40GB disponíveis

Gigabit Ethernet

-

Microsoft Windows Server 2012
R2, Ubuntu 18.04 LTS

-

8GB

5GB disponíveis

Gigabit Ethernet

-

Microsoft Windows Server 2012
R2, Ubuntu 18.04 LTS

JRE 1.8

Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz
ou equivalente

2GB

1GB disponível

Gigabit Ethernet

1280x720

Microsoft Windows 7 ou superior

Google Chrome

Base de dados - -Microsoft® SQL 2016 Standard
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