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Concurso de Interoperabilidade InterSystems: Hora de votar!
Olá Desenvolvedores,
Esta semana é a semana de votação para oConcurso de Interoperabilidade InterSystems! Então, este é o
momento de dar seu voto para a melhor soução construida com o InterSystems IRIS.
─

que decide:
VOTE AQUI

Como votar? Detalhes abaixo.

Nomeação de Experts:
Um júri experiente escolherá os melhores aplicativos para receberem os prêmios na Nomeação de Experts.
Conheçam nossos especialistas:
@Stefan Wittmann, Product Manager
@Bob Kuszewski, Product Manager
@Nicholai Mitchko, Manager, Solution Partner Sales Engineering
@Renan Lourenco, Solutions Engineer
@Jose Tomas Salvador, Sales Engineer Manager
@Eduard Lebedyuk, Sales Engineer
@Alberto Fuentes, Sales Engineer
@Evgeny Shvarov, Developer Ecosystem Manager
Nomeação da Comunidade:
Para cada usuário, a maior pontuação será selecionadas de acordo com duas das categorias abaixo:
Condições
Posição
1°
2°
3°
Se você possuir um artigo
9
6
3
publicado na
Comunidade e um aplicativo
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Published on InterSystems Developer Community (https://community.intersystems.com)
publicado no Open
Exchange (OEX)
Se você possuir ao menos
um artigo publicado na
Comunidade ou um
aplicativo publicado no OEX
Se você tiver feito qualquer
contribuição válida à
Comunidade (postado um
comentário/pergunta, etc.)

Nível
Global Masters VIP ou
Gerentes de Produto da
ISC
Nível Ambassador no GM
Nível Expert no GM ou
Moderadores da
Comunidade
Nível Specialist no GM
Nível Advocate no GM level
ou funcionários
InterSystems

6

4

2

3

2

1

1°
15

Posição
2°
10

3°
5

12
9

8
6

4
3

6
3

4
2

2
1

Voto cego!
O número de votos para cada aplicativo serão ocultados de todos. Uma vez por dia iremos publicar o placar nos
comentários da postagem original.
A ordem de exibição dos projetos napágina do Concurso será a seguinte: serão exibidas primeiro as aplicações
que foram enviadas primeiro, ou seja, serão exibidas no começo da lista as que forem enviadas mais cedo.

P.S. Não se esqueçam de se subscrever nesta postagem (clique no ícone do sino) para ser
notificado dos novos comentários feitos a esta postagem..
Para participar da votação é necessário:
1. Se logar no Open Exchange ‒ As credenciais da Comunidade de Desenvolvedores funcionarão.
2. Faça qualquer contribuição válida para a Comunidade de Desenvolvedores ‒ responda ou crie perguntas,
escreva um artigo, publique aplicações no Open Exchange ‒ e você estará apto a votar.
Verifique esta
postagem sobre as formas de fazer contribuições válidas para a Comunidade de Desenvolvedores.
Se você mudar de ideia após votar, cancele sua escolha e dê seu voto para outra aplicação!
Apoie a aplicação que você gostar mais!
Nota: É permitido aos participantes do concurso corrigir os problemas e fazer melhorias em seus aplicativos
durante a semana de votação então, não perca a oportunidade !
#Concurso #Interoperabilidade #InterSystems IRIS for Health #Open Exchange
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