
HTML5 e CSS3
Novo gerador de 
aplicações web.

Maior Segurança
Módulo de segurança 
para aplicações con�áveis.

Gerador para Smart Devices
Gere apps móveis nativos, 
Android, BlackBerry e iOS.

Click to Cloud
Publique sem esforço 
suas aplicações na Nuvem.

Multiplataforma
Crie sua aplicação uma vez 
e execute em qualquer plataforma.

Maior Desempenho
Maior velocidade de resposta 
e um menor consumo de recursos.

GeneXus X Evolution 2: Desenvolva melhores aplicações 
para mais plataformas em menos tempo. Create once, deploy everywhere.

genexus.com
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| Sobre GeneXus

 GeneXus Internacional é a empresa criadora da GeneXus, a ferramenta 
de desenvolvimento de sistemas que permite criar aplicações para as 
linguagens e plataformas mais populares do mercado, sem a necessidade de 
programar.  

 Esta solução de desenvolvimento multiplataforma de nível empresarial, permite às 

empresas aproveitar ao máximo suas equipes de desenvolvimento, simplificando a criação e 

a manutenção dos sistemas e base de dados, automatizando tudo aquilo que é 

automatizavél. 

 Por mais de duas décadas, GeneXus evoluiu, seguindo os principais avanços e 

tendências nas tecnologias e linguagens, agregando novas funcionalidades e capacidades à 

sua plataforma de desenvolvimento de software. GeneXus gera aplicativos para servidores, 

aplicativos Windows e aplicativos e serviços Web, tendo incorporado também a geração de 

aplicativos nativos para dispositivos móveis e inteligentes em sua última versão.

 GeneXus permite aos seus desenvolvedores descrever os aplicativos uma única 
vez, em uma linguagem majoritariamente declarativa, a partir da qual o código nativo é 
gerado e implementado automaticamente em múltiplos tipos de ambiente (servidores, 

PCs e dispositivos móveis – Android, BlackBerry e iOS) e linguagens (Cobol, C#, Java, RPG, 

Ruby, VisualFoxPro).  

| GeneXus, um enfoque diferente

 GeneXus tem um enfoque diferente para o desenvolvimento de 
sistemas, que põe o usuário no centro da ação, dando a ele o controle sobre 
todos os aspectos da tecnologia.  

 Trata-se de desenvolvimento de software centrado no usuário (User-Centric), no 

qual a tecnologia torna-se transparente para ele e o mais importante é seu conhecimento do 

negócio e o aplicativo desejado. É por meio do conhecimento do negócio, capturado das 
visões do usuário e modelagem dos processos, que o usuário declara o que necessita que 
GeneXus gere e, a partir destas declarações, os programas e bases de dados requeridos são 

automaticamente criados por GeneXus, por meio do uso de algorítimos, Lógica, Matemática 

e Inteligência Artificial. 

 Com GeneXus, cada problema de desenvolvimento é reduzido a ideias, visões do 

usuário e interações, para criar uma representação simples e tecnologicamente 

independente do aplicativo desejado. 

 Por esse motivo, os problemas relacionados com a evolução das tecnologias e a 
defasagem do hardware ou do software deixam de ser uma preocupação, já que GeneXus 
evolui ao longo do tempo por meio de módulos que integram novas linguagens e 

plataformas, nas quais é possível executar os aplicativos previamente criados. Desta maneira, 

a produtividade aumenta notavelmente, uma vez que se preserva cada investimento feito 

pelas empresas em desenvolvimento de software ao longo dos anos.

GeneXus é a ferramenta eleita por 
mais de 100.000 usuários 
corporativos e 8.500 empresas, 
para aumentar sua �exibilidade e 
produtividade na hora de criar 
novas aplicações.

Mais de duas décadas de experiência 
criando ferramentas declarativas de 
desenvolvimento e geração 
automática de aplicativos confirmam 
nossa visão: 

Já não há por que codi�car ou 
programar a mão.

GeneXus utiliza os últimos 
avanços em Lógica, Matemática e 
Inteligência Artificial para tomar o 
conhecimento do usuário sobre o 
negócio e assim criar o aplicativo, 
na linguagem requerida, para a 
plataforma solicitada. 

Atualmente, há milhões de usuários 

utilizando aplicativos gerados por 

GeneXus em 45 países. Com sua matriz 

no Uruguai (América do Sul), GeneXus 

conta com escritórios no Brasil, México, 

Japão e Estados Unidos, tendo, além 

disso, distribuidores oficiais na África, 

Ásia, Europa, e em toda a América.



Desenvolvimento de software ágil e produtivo. 
GeneXus é a solução usada por empresas, 
corporações, software houses e governos em todas as 
partes do mundo. Seu foco de desenvolvimento 
baseado no conhecimento dos negócios a converte 
na ferramenta mais ágil e produtiva para qualquer 
projeto de software.

Solução em constante atualização. GeneXus é uma 
solução de desenvolvimento de aplicativos que se 
mantém atualizada com a evolução da tecnologia, 
sendo uma ferramenta provada no mercado e 
utilizada por empresas e organizações em todo o 
mundo há mais  de 20 anos. 

Integração de sistemas. Integre aplicativos legados 
sem esforço com novos ERPs ou SOA, SaaS ou 
envie-os com um clique à Nuvem. Crie software para 
as linguagens tradicionais assim como para as 
tecnologías de maior crescimento no mercado.

Mínima curva de aprendizagem e fácil manutenção. 
Com apenas 40 horas de treinamento é possível 

produzir com GeneXus, começando a reduzir 

praticamente a zero os custos e tempo de 

capacitação.

Desenvolva sistemas até 20 vezes mais rápido. 
GeneXus acelera a produção de maneira inteligente, 

desenhando, criando e mantendo 100% dos 

aplicativos e das bases de dados (tanto conteúdos 

como estrutura) de forma automática. 

Multiplataforma. GeneXus é uma solução que ofrece 

independência de arquitetura e plataformas.

Equipe de desenvolvimento versátil. Utilizando 

GeneXus, uma mesma equipe de desenvolvimento 

pode criar aplicativos para múltiplas plataformas e 

linguagens, sem sequer conhecê-los.

“

”

Descrever ao invés de programar.
Este é nosso paradigma e a razão pela qual 
criamos GeneXus, com o objetivo de chegar a 
solução para o desenvolvimento de software 
mais completa, mais produtiva, mais universal 
e mais utilizável do mercado. 

Nicolás Jodal 
CEO GeneXus International

| Principais benefícios do GeneXus

| Partners estratégicos

| Clientes de destaque

Antel, Barnes & Noble, Conaprole, DHL, Doutor Coffee, Faber Castell, Ferrovalle, Grupo Salinas, ITAU, Mitsubishi Heavy Industries, 
NEC, Parsons Brinckerhoff, Pemex, Sancor, Sony Computer Entertainment Inc., Warner Music.
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GeneXus X Evolution 2, versão atual GeneXus, acompanha os novos avanços na tecnologia, incorporando geradores Web baseado 
em HTML5 e CSS3, integração automática na Nuvem, um sistema de segurança avançado e o gerador de aplicativos nativos para 
dispositivos móveis, com suporte para as plataformas mais populares do mercado: Android, BlackBerry, iOS e Windows 8.

Desenvolva melhores aplicações para mais plataformas em menos tempo com GeneXus X Evolution 2.

| Novidades da última versão

HTML5 e CSS3
Gere código segundo padrões W3C, 
seguindo as exigências do mercado.

Smart Devices Generator
Desenvolva aplicativos nativos para Android, 
BlackBerry, iOS e Windows 8.

Click to Cloud
Publique na Nuvem e teste nativamente em 
seu dispositivo móvel.

A experiência de uso esperada
Ofereça uma experiência adaptada a cada 
navegador e dispositivo.

Internacionalização
A Runtime Translation de GeneXus facilita 
a criação de aplicativos no idioma de seus 
usuários.

Segurança integrada
Controle e gerencie facilmente os usuários, 
papéis e licenças dos aplicativos 
desenvolvidos.

| Razões para migrar para GeneXus X Evolution 2

• GeneXus for Smart Devices, suporte nativo de dispositivos móveis.

• Click to Cloud para escalabilidade.

• HTML5 e CSS3.

• Maior performance e estabilidade.

• Maior segurança, para criar aplicativos confiáveis.

• Templates modernos que facilitam o desenvolvimento dos 
aplicativos.

• Semântica de Domínios para simplificar o desenvolvimento.

• Qualidade na modelagem baseada em BPMN.

• Suporte XPDL para importação e exportação de diagramas 
modelados.

• Estatísticas de performance para GXflow.

• GeneXus Market.

• Melhoras no IDE e na usabilidade de GeneXus.

GeneXus permite criar aplicações Web de acordo com os mais recentes padrões de mercado,
além permitir a criação de aplicações mobile nativas, conectadas, atrativas, seguras

e internacionais, levando em conta os novos recursos de cada plataforma 
e de cada tamanho do dispositivo.

Gastón Milano, CTO GeneXus International

“
”
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| GeneXus para dispositivos móveis e inteligentes
Uma nova feature na GeneXus X Evolution 2, GeneXus para Smart Devices – smartphones e tablets - é nosso último avanço 
em uma longa linha de inovações, estendendo o alcance de nossa solução as plataformas móveis de maior crescimento, 
permitindo a sua empresa realizar mais coisas, mais rapidamente. Tanto no mercado Business-to-Business como no 
Business-to-Consumer, GeneXus tem a chave para que as empresas possam criar aplicativos uma única vez e executá-los onde 
for necessário.

GeneXus tem 20 anos de experiência na criação de tecnologia para geração automática de desenvolvimento de aplicativos para 
dispositivos móveis e inteligentes.    

Aumente o alcance de seus aplicativos
• Estenda seus aplicativos em múltiplas plataformas. Crie-os uma única vez em 
   dispositivos Android, BlackBerry, iOS e Windows 8.
• Leve a novos mercados sua equipe de desenvolvimento. GeneXus para dispositivos 

móveis e inteligentes cria aplicativos nativos em Java para Android (Google), Java para 
BlackBerry (RIM) e Objective-C para iOS (Apple).

• Integre facilmente projetos existentes. Converta seus projetos atuais com GeneXus e 
leve-os para os dispositivos móveis.

• Suba a sua Nuvem favorita.
     

Melhore a experiência do usuário  
• Aumente a usabilidade dos aplicativos por meio de interfaces nativas.
• Aumente a performance dos aplicativos utilizando os recursos dos dispositivos.
• Aproveite em seus aplicativos as capacidades do Hardware (Câmera, GPS, Telefone).
• Disponibilize funções contextuais por meio de serviços de localização.

Test in the Cloud
• Rápida prototipagem e interações velozes.  
• Publique na nuvem, teste nativo no dispositivo (não requer emulador).
• Compartilhe e teste em qualquer lugar.
• Suba a Nuvem com um clique. Isso é tudo! 
• Melhore. Repita.

Características adicionais
• Crie um aplicativo que mantenha ativamente o retorno dos usuários 
   através de notificações “Push”.
• Acesse o poder da nuvem para potencializar seus aplicativos e superar 
   limitações do hardware.
• Comunique os aplicativos via rede com sistemas integrados ou externos. 
• Aproveite as vantagens do GeneXus Market para comprar módulos e funcionalidades, 

acelerando ainda mais a criação de aplicativos.
• Autentique as sessões através do Facebook, Twitter ou qualquer outro sistema 
   de identificação externo.
• Integre com as redes sociais e gere uma maior atividade de seus usuários 
   com os aplicativos. 
• Atenda às expectativas, oferecendo uma experiência adaptada a cada dispositivo.
• Acesse os aplicativos seguros, a segurança do lado do servidor e a segurança na 

comunicação entre as partes.
• GeneXus Access Manager, um único login para todos os aplicativos. 
• Rentabilize os aplicativos através do seu provedor de publicidade preferido.
• Apesar de preferirmos criar aplicativos nativos, GeneXus também gera os aplicativos em 

HTML5 se for necessário.

| Principais características
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Os aplicativos GeneXus rodam em:

• IBM DB2 

• DB2 para iSeries - System i 

• Informix

• Microsoft SQL Server 

• MySQL

• Oracle  

Linguagens legadas: 
• COBOL & RPG para iSeries

• Visual FoxPro

Bancos de dados com os quais trabalhamos: Também geramos e suportamos app em:

Android, BlackBerry, iOS, Windows 8
IBM, Linux, UNIX, Windows
Windows NT, 2000, XP, 7, 8
Amazon Web Services, Windows Azure
Qualquer navegador, todas as plataformas

Java para Android, Java para BlackBerry, Objective-C 
para iOS, WinJS, HTML5 & CSS 3 para Windows 8
Java, .Net, Ruby
HTML 5, CSS3 & Javascript 

• PostgreSQL 

• SQL Server CE 

• SQL Lite

Bancos de dados legados:
• DFB para Visual FoxPro

Linguagens para as quais geramos aplicativos:
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| Tecnologias suportadas
GeneXus é a plataforma de desenvolvimento que cria aplicativos para Web, Windows, dispositivos móveis e plataformas 
legadas automaticamente, gerando e conectando todas as funcionalidades, serviços e bancos de dados requeridos. Tanto do 
lado do cliente como do servidor, os aplicativos são gerados na linguagem desejada com uma estrutura de dados ótima.

É por isso que cada aplicação criada com GeneXus funciona como foi planejada.

Java para 
Android

Java para 
Blackberry

Smart Phones
e tablets

Objective-C
para iOS

WinJS, HTML5 
& CSS 3 para 
Windows 8

HTML5 CSS3 Javascript C# JAVA

JAVA JAVA C WinJS
HTML5

CSS3

HTML5 CSS3 JS C# JAVA

APLICAÇÕES NATIVAS

Móvel

Linux, Mac,
Win, Móvel

Navegadores WINDOWS

APLICAÇÕES WEB

Web

PC

APLICAÇÕES DESKTOP

Win

RUBY JAVA .NET

RUBY JAVA .NET

.NET JAVA

.NET JAVA

DATA

Aplicações Web (opcional)Serviços/Aplicações Web

Nuvem / Servidores / On-Premise

Cl
ie

nt
e

Se
rv

id
or

es



| Suite GeneXus: complementos

| Geradores

Crie aplicativos empresarias multiplataforma com GeneXus, a mais completa solução de 
desenvolvimento de software empresarial.

Business Process Management

Relatório e análise

Modele, automatize, administre e 
otimize seus processos de negócios.

Crie relatórios a partir de bases de 
dados operacionais.

Gerador para Móveis & Smart Devices 
Gerador .Net Mobile 

Gerador Java, .NET, Ruby. Gerador RPG - Cobol 
Gerador Visual FoxPro

Colaboração e versionamento

Sites corporativos

Coordene sua equipe para o 
desenvolvimento de aplicativos GeneXus.

Monte e hospede sites dinâmicos de 
forma ágil, com custos menores.

Testes e controle de qualidade

Modelador de processos

Móveis Desktop & Web Legacy

Automatize os testes funcionais em 
aplicativos GeneXus.

Modele gra�camente e otimize seus 
processos de negócios em minutos.
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| URUGUAY

Telefone: (598) 2601 2082 
Endereço: Av. Italia 6201. Parque Tecnológico del LATU
Edi�cio Los Pinos - Planta Alta
Montevideo, CP 11500 
Email: info@genexus.com
Web: www.genexus.com

| MEXICO

Telefone: (5255) 5255 4733
Endereço: Hegel N° 221, Piso 2
Mexico DF 
Email: contactomx@genexus.com
Web: www.genexus.com/mx 

| JAPÓN

Telefone: (813) 6303 9381 
Endereço: 2 27 3 Gotanda Front
Nishi Gotanda, Shinagawa ku 
Email: info@genexus.jp
Web: www.genexus.jp 

| USA

Telefone: (1 312) 836 9152
Endereço: 1143 W Rundell PL, Suite 300 
Chicago, IL 60607
Email: gxinfo@genexus.com
Web: www.genexus.com/usa
 

| BRASIL

Telefone: (5511) 2663 2558
Endereço: Rua Samuel Morse 120 Conj. 141
04576-060 Sao Paulo 
Email: info@artech-brasil.com
Web: www.genexus.com.br 


