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OPINIA SPECIALISTULUI

Ghidul de supravieţuire

Allevo despre

Zilele acestea am revenit dintr-o scurtă călătorie prin Transilvania,

unde ne-am abătut din drum de câteva ori pe la câteva biserici

fortificate (câteva, pentru că atât ne-a permis timpul). Mi s-a

părut dintru început o alăturare interesantă, „biserică” şi

„fortificată”, pentru că, de obicei, percepem acest loc ca pe un

spaţiu sigur, confortabil, senin, din care sunt excluse orice acte

brutale (nici măcar tâlharii nu puteau fi arestaţi atâta vreme cât

se adăposteau aici), deci prin însăşi esenţa lui un astfel de lăcaş

semnifică siguranţa, prin urmare de ce l-ai fortifica?

Răspunsul istoric este destul de simplu – acestea reprezentau

centrul unui spaţiu mai amplu, care putea oferi adăpost întregii

populaţii care aparţinea parohiei respective şi, aş vrea să cred,

mai există un motiv psihologic pentru care tocmai un astfel de

edificiu a fost ales ca piesă centrală, dincolo de posibilităţile pur

materiale, şi anume acela că dacă faci ceva bun mai bun, nu ai

cum da greş. 

Probabil deja vă întrebaţi unde vreau să ajung, deoarece cu

siguranţă nu voi încerca să susţin o prelegere de istorie

arhitectonică. De fapt, încerc doar să vă introduc în atmosfera

celui de-al doilea eveniment de tip Hackathon pe care îl

pregătim pentru luna octombrie a acestui an (pe primul l-am

organizat în luna mai). Acum, imaginaţi-vă că acest spaţiu

special este comunitatea Finkers United, care va gestiona produsul open-

source FinTP. Când spunem open source, de obicei primele cuvinte care ne

vin în minte sunt: creativitate, inventivitate, colaborare, posibilitatea de a

acţiona conform propriei voinţe, de a avea o opinie personală. Şi acestea sunt

exact lucrurile pe care le-am urmărit când am luat decizia, oarecum

imprevizibilă din partea unei companii comerciale, să facem acest pas de a

trece de la un produs proprietar la unul de tip open-source. Ne aşteptăm ca

în cadrul acestei comunităţi să se adune o multitudine de perspective, idei,

experienţe, ambiţii, interese, eterogene prin natura lor, iar această

comunitate să se coaguleze în jurul produsului FinTP, cu trăsăturile lui

specifice, şi al principiilor unei comunităţi deschise. Cu astfel de intenţii am

vrea să pornim la drum în consolidarea acestui spaţiu colaborativ, iar

„fortificaţiile” pe care le vom integra acestuia vor urma un fir de activităţi cât

mai natural, sub forma proceselor. Pentru elaborarea acestor procese, am

analizat mai întâi propriile noaste activităţi, rezultatele pozitive şi erorile, am

extras esenţa acestora, astfel încât într-un final să le putem prinde în descrieri

generale care să nu împiedice cu nimic creativitatea şi libertatea de acţiune

ale echipelor. Este evident că sunt necesare adaptări ale acestora prin

trecerea de la un spaţiu închis, proprietar, la unul deschis. Ne aşteptăm ca ea,

comunitatea, să câştige cât mai mulţi membri, de facturi diferite, cu

cunoştinţe diferite, abordări diferite, principii diferite, dar care

toţi ar trebui să urmeze o aceeaşi direcţie, şi anume evoluţia

produsului. Aceste adaptări le aducem acum, la

al doilea Hackathon, în faţa voastră, să le

încercaţi, să le evaluaţi ca fiind sau nu pe măsura

a ceea ce aşteptaţi să vină din partea unei

comunităţi deschise. 

Pentru noi, procesele amintite au reprezentat un

ghid de supravieţuire, ce putem face când ne

aflăm sub ameninţări de orice fel, cum putem

integra eficient şi solid realităţile fiecăruia într-un

continuum funcţional şi sigur pentru toţi. 

Aceasta este prima invitaţie pe care o adresăm în

mod public, de participare la Hackathon #2. Vom

reveni pe diferite canale cu detalii privind

condiţiile de organizare, dar cu certitudine că

următorul anunţ îl vom face în cadrul

evenimentului Sibos, organizat în acest an de

SWIFT în Dubai, în perioada 16-19 septembrie

2013, şi la care delegaţia noastră este prezentă

cu stand propriu, pentru al şaselea an consecutiv. 

Andreea Darlea, Project Manager Allevo
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