Published on InterSystems Developer Community (https://community.intersystems.com)

Anúncio
Angelo Bruno Braga

· Out. 28, 2020

Pesquisa sobre a versão de prévia do IRIS Data Platform 2020.4 e IRIS
for Health 2020.4 - precisamos de seus comentários !
Olá desenvolvedores,
A InterSystems está propondo um novo e fácil desafio como parte do Global Summit 2020. Como vocês já sabem,
as plataformas de dados IRIS Data Platform 2020.4 e IRIS for Health 2020.4 estão no momento em sua versão de
prévia. Nós estamos buscando melhorar a experiência dos desenvolvedores que pretendem migrar dos
lançamentos anteriores em contêineres de 2020 destes produtos para a versão prévia 2020.4
Nós os convidamos para responder a pesquisa e ganhar 7000 pontos no Global Masters

2 passos para participar do desafio:

1

Atualize qualquer contêiner 2020.x para IRIS Data Platform 2020.4, ou IRIS for Health 2020.4

versão prévia.
2
Após a atualização, nos forneça as seguintes informações:

1. Seu nível de conhecimento em contêineres Docker? (iniciante, intermediário ou avançado)
2. A plataforma que você realizou a atualização.
3. Sua experiência - Como foi, o que você gostou, o que poderia ser melhor.
4. Os arquivos docker-compose.yml (ou Dockerfile) e messages.log da atualização.
5. Quais problemas (se ocorrerem) que você encontrou.
6. Você já utilizou uma nova funcionalidade na versão 2020.4? Em caso positivo, de que você gostou ?
Por favor envie estas informações para Olga Zavrazhnova emOlga.Zavrazhnova̲CTR@intersystems.com até 6
de novembro de 2020
.
Obrigado desenvolvedores por ajudar-nos a tornar as plataformas IRIS e IRIS for Health, cada vez mais a melhor
escolha para desenvolvimento de aplicações de ponta.
Você pode resgatar seus pontos por qualquer prêmio disponível no Global Masters. Não é um membro ainda ?
Leia aqui sobre o Global Masters e junte-se ao programa ainda hoje!
#Global Masters #InterSystems IRIS #InterSystems IRIS for Health
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