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O que um "Starter Pack" significa?
Estou feliz em anunciar que liberamos recentemente nosso segundo Starter Pack. Este é um caso de uso para
indústria de mineração e, o anterior, havia sido para IoT (Internet das Coisas) em manufatura OEE
(
- Operational
Equipment Effectiveness).
Mas o que isso significa, exatamente?
InterSystems IRIS Starter Packs (agradeço aoJoe Lichtenberg que ajudou com este texto)
InterSystems IRIS Starter Packs são bases de código construídas por um parceiro da InterSystems
usando InterSystems IRIS Data Platform, o que reduz o tempo para desenvolver um aplicativo completo que
atenda a um setor específico ou um desafio tecnológico. Não é um aplicativo concluído, totalmente operacional.
Em vez disso, é um código inicial que pode ser estendido e personalizado por parceiros e clientes para atender a
seus requisitos e a seus ambientes específicos.
Exemplos de Starter Packs incluem manutenção preditiva para OEMs, um mecanismo de reconciliação para
empresas de serviços financeiros e um painel de controle de eficácia geral do equipamento (OEE) para
fabricantes.
Os Starter Packs permitem que os parceiros da InterSystems gerem mais oportunidades e reduzam os ciclos de
vendas, sendo capazes de promover e demonstrar rapidamente soluções específicas da indústria ou tecnologia
para seus clientes potenciais. Eles também aumentam as margens, reduzindo o tempo e o esforço necessários
para um parceiro desenvolver um aplicativo personalizado completo para um cliente.
Os Starter Packs (e a respectiva Propriedade Intelectual) são propriedades da InterSystems, distribuídos
gratuitamente para nossa comunidade com base na Licença MIT. Os parceiros e clientes são os proprietários do
trabalho derivado, criado por meio de modificações ou personalizações nos Starter Packs. Desta forma, parceiros
e clientes podem estender e implementar os Starter Packs sem preocupações com as restrições de propriedade
intelectual.
Onde posso encontrar os Starter Packs?
Você pode encontrar os Starter Packs no InterSystems Open Exchange.
- IRIS Smart Factory Starter Pack
- IRIS Smart Mining Starter Pack

Informação Importante
Como prática no mercado, Starter Packs não são produtos reais, mas peças de software funcionais que podem
ser usadas para entender um caso de uso ou acelerar o desenvolvimento. Assim, os Starter Packs não são
suportados pela InterSystems.
Assim, caso você encontre algum problema, crie um "issue" na guia apropriada no Open Exchange.
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