
 
Wakanda adiciona Angular a sua plataforma aberta, ampliando 
as possibilidades de desenvolvimento de aplicativos web 
profissionais 
 
Com uma lista crescente de recursos e maior abertura para desenvolvedores e tecnologias, a 
plataforma de código aberto de desenvolvimento e a implementação de aplicativos web 
profissionais de 4D está evoluindo rapidamente para se adaptar a ecossistemas inovadores. 
 
PARIS, 10 de dezembro de 2014 /PRNewswire/ -- 4D, fornecedora líder de 
soluções integradas de desenvolvimento de aplicativos, apresentou sua solução 
Angular-Wakanda na conferência NG-Europe, após um ano de rápida evolução e 
expansão de sua plataforma JavaScript de desenvolvimento e implementação de aplicativos 
web profissionais. 
 
Para ver o comunicado multimídia, acesse: 
 
http://www.multivu.com/players/English/7398351-wakanda-add-angular-to-platform/ 
 
Angular-Wakanda agora disponível em versão beta 
 
Com a apresentação da Angular-Wakanda na NG-Europe em Paris, no fim de outubro, foi 
demostrado o compromisso de Wakanda de trabalhar com as estruturas de desenvolvimento 
JavaScript mais populares. Agora os desenvolvedores da Wakanda podem gerar um aplicativo 
web AngularJS. 
 
A ferramenta Angular-Wakanda Generator acelera a montagem da aplicação, proporcionando 
um ambiente completo de desenvolvimento com depuração, teste de unidade e muito mais. 
 
A ferramenta Angular-Wakanda Connector facilita a operação do lado do cliente oferecendo 
uma navegação fácil por relações de objeto, paginação de dados rápida, filtros de consulta 
simples, rolagem ao vivo e a capacidade de publicar dados desde o servidor até a interface de 
usuário. 
 
A Angular-Wakanda está disponível como componente do Wakanda 10. Mais funcionalidades 
lançadas implementadas nessa versão são Wakanda Cloud, Wakanda Shell, um novo tipo de 
dados de objeto e suporte ao LDAP disponível no Wakanda Enterprise Edition. Outras 
características incluem uma API para os widgets (com comportamento de tipo “repetidor” e 
“deslocamento em tempo real”), assim como uma API de importação/exportação JSON. 
 
Mais informações sobre Angular-Wakanda em http://www.wakanda.org/angular-wakanda/ 
 
Pronta para a produção e aberta a todos 
 
Várias melhorias evolutivas foram lançadas na plataforma no último ano, e cada uma foi 
exaustivamente testada e agora está pronta para a produção. Essas melhorias vão desde 
conectores SQL, que permitem a conexão de aplicações Wakanda aos bancos de dados 
MySQL e Microsoft SQL Server, até interoperabilidade ODBC completa e a otimização da 
comunicação cliente-servidor com WebSockets. 
 
A implementação de JavaScript do lado do servidor em Wakanda significa que essa linguagem 
é tudo o que o desenvolvedor precisa saber para avançar. Ao contrário das plataformas 
tradicionais, que geralmente precisam de uma linguagem especializada do lado do servidor, 
Wakanda utiliza JavaScript no servidor. Os desenvolvedores web tradicionalmente habituados 



as interfaces do lado do cliente podem levar suas habilidades a outro nível de produtividade. 
Para experimentar o banco de dados SSJS da Wakanda, criamos http://play.wakanda.org 
 
Wakanda se abriu ainda mais no front-end. A biblioteca JavaScript de terceiros pode se 
transformar em um widget de arrastar e soltar para uso nos aplicativos Wakanda. Os 
assistentes personalizados podem também ser criados utilizando nossa API e incluí-los em 
qualquer parte de um aplicativo. Os complementos da Wakanda Studio, como widgets 
personalizados, temas, extensões e módulos, agora podem ser compartilhados com toda a 
comunidade Wakanda, utilizando a extensão Add-ons de Wakanda disponível via GitHub. 
 
Opções de aprendizagem 
 
A Wakanda investiu em vários recursos para estar à frente da tecnologia de aplicativos web, 
mas também para oferecer um enorme valor para os desenvolvedores web. Um dos nossos 
maiores esforços foi em facilitar formações em todo mundo. Atualmente Wakanda oferece 
formação por vídeo gratuita, desenvolvido por nossos especialistas, para ajudar os novos 
desenvolvedores com a criação de novas aplicações. Essas sessões de treinamento começam 
com a criação da base de um aplicativo web e, em seguida, abordam a criação de uma 
interface e a gestão da solução. Os clientes podem acessar de maneira imediata as 80 
unidades de treinamento, divididas em quatro cursos, disponíveis de forma gratuita. 
 
O formação foi ampliada com formações dirigidas por um instrutor, direcionado aos 
desenvolvedores Wakanda que desejem levar seus aplicativos ao próximo nível. Wakanda 
oferece sessões de formação introdutórias, intermediário e avançado em inglês e francês.  
 
Sobre a Wakanda 
 
A Wakanda é uma plataforma de desenvolvimento JavaScript orientada a dados para criar 
aplicativos profissionais web e móveis. A base de Wakanda é a melhor tecnologia: um banco 
de dados e servidor NoSQL open-source poderosos e seguros, uma arquitetura extensível 
orientada ao modelo baseada em JavaScript e REST, tudo associado por um estúdio de 
desenvolvimento completo e um framework cliente. 
 
Totalmente compatível com os padrões do setor para JavaScript, Wakanda suporta JSON, 
REST/HTTP e CommonJS. 
 
As soluções de nuvem desenvolvidas com a Wakanda podem ser implementadas em qualquer 
plataforma móvel ou de desktop. 
 
Disponibilidade e preço 
 
A Wakanda está disponível para download imediato e é oferecida como uma edição 
comunitária de código aberto gratuita, bem como com licenciamento comercial a partir de 
US$129/€ 99 por ano.  As opções de suporte pagas custam a partir de US$ 
499/€ 399 por ano. Para mais informações e para fazer o download de Wakanda, acesse: 
http://www.wakanda.org 
 
Para mais detalhes sobre o licenciamento comercial e planos de suporte pagos, acesse: 
http://wakanda.4d.com 
 
 
Sobre 4D 
 
Líder global em soluções de desenvolvimento de software empresarial há mais de 30 anos, 4D 
oferece plataformas integradas que simplificam e aceleram o desenvolvimento e a 
implementação de aplicativos web, móveis, para desktop e cliente-servidor. As soluções e as 
ferramentas de desenvolvimento 4D são usadas em mais de 70 países, com milhões de 
usuários finais e mais de 10.000 vendedores independentes de software (ISVs).  
 
Para mais informações, acesse http://www.4D.com 
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