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Anúncio
Olga Zavrazhnova

· Abr. 29, 2021

Maratona de Feedbacks de Aplicações Open Exchange
Olá Desenvolvedores,
Estamos agora com mais de 450 aplicações no Open Exchange - isso é incrível! Entendemos que é extremamente
importante para os desenvolvedores de aplicativos ouvirem dicas, sugestões e experiências de uso de seus
aplicativos.
Desta forma, se você já utilizou ou testou pelo menos 1 aplicativo do Open Exchange:
⇨ junte-se a Maratona de Feedbacks de Aplicações do Open Exchangee participe do sorteio para concorrer a
uma: Webcam Logitech C920S Pro HD 1080p Webcam!

Como participar do sorteio:
1. Dê seu feedback sobre uma ou mais aplicações no Open Exchange durante o período de 28 de Abril a 5
de Maio
2. Envie seus feedbacks ⇨ neste desafio no Global Masters para entrar no sorteio (se você for um membro
novo no Global Master, certifique-se de possuir ao menos 200 pontos para ter este desafio
desbloqueado)
3. Quanto mais feedbacks, maiores são as chances de ganhar!
O ganhador do sorteio será anunciado dia 6 de Maio de 2021 na Comunidade de Desenvolvedores.
Regras Importantes:
Serão aceitos feedbacks de aplicações que foram realmente utilizadas. Os feedbacks devem ter conteúdo
significativo incluindo a sua impressão de como a aplicação funciona, facilidades na instalação, casos de
uso, como o uso da mesma lhe auxiliou, etc.
Quantidade mínima de palavras no feedback: 15
O feedback não pode ser de SUA aplicação
Os feedbacks são moderados e feedbacks contendo apenas exclamações não serão aceitas
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Envie seu feedback em apenas poucos cliques:

Prêmio do sorteio: Webcam Logitech C920S Pro HD 1080p
A C920s oferece vídeo Full HD incrivelmente nítido e detalhado (1080p a 30 qps) com lente de vidro full HD,
campo de visão de 78 ° e correção automática de luz HD - além de microfones duplos para som estéreo nítido.

Vocês sabem que o feedback de vocês é importante para todos! Esta é a hora de compartihar suas ideias e
impressões!
Boa sorte a todos!
P.S. Se você não é membro ainda do Global Masters, não perca a chance e - junte-se agora.

#Global Masters
URL de origem: https://pt.community.intersystems.com/post/maratona-de-feedbacks-deaplica%C3%A7%C3%B5es-open-exchange
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