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Anúncio
Angelo Bruno Braga

· Dez. 21, 2020

Vote no melhor aplicativo do Concurso Analítico da InterSystems!
Olá Desenvolvedores,
Esta semana é a semana de votação para o Concurso Analítico InterSystems! Então, é a hora de você dar seu
voto para as melhores soluções construídas utilizando a plataforma de dados InterSystems IRIS.
─

decide:
VOTE AQUI

Como votar?
Você pode selecionar três projetos agora, o 1°, 2° e 3° lugar , de acordo com sua decisão. É assim que funcionará
no quadro de classificação da Comunidade:
Colocação
Pontos
1°
3
2°
2
3°
1
E existirá um cálculo mais complexo para o quadro de classificação dos Experts, onde níveis diferentes de experts
poderão atribuir mais "pontos":
Quadro de Classificação dos Experts:
Nível
Nível VIP no GM,
Moderadores, Gerentes de
Produtos
Nível Expert no Global
Masters
Nível Especialista no Global
Masters

1°
9

Colocação
2°
6

3°
3

6

4

2

3

2

1

Page 1 of 2

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

Os votos de Experts também irão contribuir com 3-2-1 pontos para o quadro de classificação da Comunidade.
Assim que irá funcionar:

Os votos são feitos na Página de Concurso Open Exchange e você irá precisar locar no Open Exchange ‒ você
pode fazê-lo utilizando suas credenciais da conta da Comunidade !
Se você mudar de ideia, cancele sua escolha e dê seu voto para outra aplicação ‒ você tem 7 dias para escolher !
Participantes do concurso podem corrigir bugs e desenvolver melhorias nas suas aplicações durente a semana de
votação então, não perca a oportunidade !
➡

Não se esqueçam de verificar as novasregras de votação para o concurso online InterSystems aqui.

#Analytics #Big Data #Concurso #IA #Machine Learning #InterSystems IRIS #Open Exchange
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