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Comunidade de desenvolvedores em Português
Olá!
Se você está nesta página, é porque está na Comunidade de Desenvolvedores da InterSystems!
Seja muito bem-vindo(a)!
Aqui é o melhor lugar para você conhecer e discutir os produtos e tecnologias da InterSystems: InterSystems IRIS,
Caché, Ensemble, HealthShare e Tecnologias InterSystems.
Temos três tipos de conteúdo na Comunidade de Desenvolvedores (DC): artigos, perguntas e anúncios, além de
respostas às perguntas e os vídeos.Nos artigos, você encontra as melhores referências e experiências com a
tecnologia e as soluções da InterSystems. O conteúdo publicado aqui são o resultado do esforço dos
colaboradores e funcionários da InterSystems e dos próprios membros desta comunidade. Você encontra
releases, descrições de novos recursos, relatos de experiências e exemplos de uso de tecnologia InterSystems.
E claro, é um lugar onde você pode fazer suas perguntas e obter respostas de especialistas de todo o mundo,
todos muito experientes na tecnologia InterSystems.
Por que se registrar?
Registre-se na Comunidade de Desenvolvedores para postar e comentar artigos, fazer perguntas e dar respostas
sobre InterSystems Data Platforms, aplicações desenvolvidas com InterSystems Data Platforms e ferramentas,
tecnologias e abordagens que ajudam a construir, implantar e manter soluções em InterSystems Data Platforms.
Aqui estão as diretrizes sobre como postar.
Nota: os moderadores podem remover postagens não relacionadas aos produtos e tecnologias InterSystems.
Código de conduta da comunidade de desenvolvedores da InterSystems.
Todos os membros registrados podem votar. Vote se você gosta de um artigo, uma pergunta ou uma resposta.
Quando votar contra?
Use seus votos negativos sempre que encontrar uma postagem notoriamente inadequada, ou uma resposta
incorreta.
Se você votar negativamente, considere adicionar um comentário como sugestão de melhoria na postagem.
Veja mais sobre votos.
Como funciona o site?
As postagens são categorizadas por tags. Existem tags obrigatórias, que se chamam Grupos na edição. As tags
obrigatórias estão relacionadas aos produtos ou serviços da InterSystems. Você precisa fornecer pelo menos uma
dessas tags. Tags ajudam a categorizar as postagens. Você pode se inscrever em tags para receber notificações
por e-mail ou RSS.
Além disso, você pode seguir o membro que você gosta - é uma inscrição para as postagens e comentários do
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membro.
Na página principal, você pode ver o feed de postagens em que o primeiro é o mais recente postado ou o mais
recente comentado ou respondido.
Você pode usar filtros de feed para ver apenas as tags que você assinou, as mais votadas e também as novas
postagens.
Além disso, temos o site DC analytics para verificar alguns números sobre os membros da Comunidade de
Desenvolvedores, postagens, respostas, etc.
Para todo o resto, consulte as Perguntas frequentes da comunidade de desenvolvedores.
Assinaturas e notificações
Membros registrados podem receber notificações por e-mail sobre diferentes ações na Comunidade de
Desenvolvedores. Por favor, veja neste artigo como lidar com isso.
Além disso, todos podem se inscrever ao RSS: para tudo e para tags específicas.
InterSystems Global Masters!
É o nosso InterSystems Advocacy Hub. Se você acha que é um defensor da Tecnologia da InterSystems, junte-se
à equipe de centenas de defensores da InterSystems em todo o mundo. Forneceremos desafios, emblemas e é
claro, recompensas. Veja os detalhes.
InterSystems Open Exchange!
Encontre ferramentas, frameworks, soluções, exemplos de tecnologia no InterSystems Open Exchange!
O quê mais?
Se você tiver alguma dúvida sobre o site, pergunte neste grupo ou consulte o FAQ.
Temos o Twitter para twittar sobre tudo o que é valioso na comunidade de desenvolvedores, também a página do
LinkedIn e o canal do YouTube.
Bem vindo à comunidade de desenvolvedores da InterSystems!
#Developer Community Oficial
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