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Allevo despre
Acceptaţi provocarea noastră?
În primul număr din 2013 începusem să vă povestim despre iniţiativa Allevo de modificare
a modelului de business prin trecerea de la un produs software tradiţional la unul liber
distribuit şi de organizare a unui hackathon de probă dedicat noului produs.

În cazul produsului tradiţional, un client plăteşte o licenţă care ia în
consideraţie modulele funcţionale pe care şi le doreşte, după care
va beneficia de perioade ciclice de mentenanţă contra cost în care
va avea dreptul la anumite dezvoltări, dar pentru altele va trebui să
plătească suplimentar, dacă, spre exemplu, ele cad în categoria
cererilor de modificare, pe când în cazul unui produs liber distribuit
nu va exista un cost iniţial de licenţiere, va fi într-o continuă
perioadă de mentenanţă din care vor rezulta versiuni garantate de
o entitate mult mai cuprinzătoare decât nucleul reprezentat de o
companie, iar această entitate o reprezintă comunitatea din jurul
produsului şi chiar va putea propune implementarea unor
funcţionalităţi specifice propriei activităţi. Iar pentru noi această
modificare reprezintă una dintre cele mai mari provocări căreia
compania noastră trebuie să îi facă faţă.
Nu este o exagerare, pentru că de data aceasta multe lucruri sunt
independente de noi, în afara controlului nostru. Tot ce putem face
este să îndreptăm lucrurile într-o anumită direcţie. Mai mult decât
oricând, piaţa, experţii din domeniu vor avea un cuvânt greu de
spus şi de dat un verdict. Cu alte cuvinte, este o provocare pentru
că nu ne aparţine în întregime, pentru că aceasta presupune crearea
unei punţi de încredere între noi şi ceilalţi, fie că vorbim despre
beneficiari, utilizatori finali, furnizori de soluţii, finanţatori,

dezvoltatori, implementatori, testeri, bănci, companii, instituţii financiare, clienţi
mai mari sau mai mici. Şi toţi aceştia vor avea cerinţe diferite, uneori chiar
divergente, la prima vedere, şi totuşi noi încercăm să aducem împreună toate
aceste elemente eterogene şi să creăm un tot unitar şi fiabil.
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Aşa încât acum suntem pregătiţi să vă lăsăm să aruncaţi o privire. Consideraţi că
sunteţi invitaţii noştri în propriul nostru castel inexpugnabil până mai ieri, pe ale
cărui culoare s-au perindat arhitecţi, designeri, analişti de business, dezvoltatori,
testeri, responsabili de versionare, coordonatori de proiecte. Cred că deja ştiţi că
numele castelului nostru este FinTP, iar domeniul poartă numele de Finkers
United... şi într-adevăr „Fin” vine de la financiar pentru că este vorba despre o
platformă de procesare a tranzacţiilor financiare pe care ne propunem să o
extindem şi în funcţie de cerinţele care vor apărea pe parcurs.
Pentru moment vom începe cu o singură cameră. Fără şanţuri cu apă, fără ziduri
de apărare, fără turnuri defensive. Poate vă va părea un pic cam simplă, un pic
cam modestă, dar acesta va fi doar începutul. O călătorie de o mie de paşi începe
cu un singur pas şi pe acesta vrem să îl facem cu dreptul. De aceea vă vom lăsa
absolut liberi în această primă încăpere, invitându-vă să descoperiţi praful din
colţuri şi de sub covoare, scheleţii din dulap... A, nu! Pe aceştia i-am scos noi deja,
poate câteva falange... Nu vă temeţi, veţi avea şi un ghid despre ce veţi putea şi
nu veţi putea face. Vor fi mai multe lucrurile pe care le veţi putea face, veţi putea
rearanja camera sau face ceva cu totul nou din ea. Orice idee este binevenită, fie
că veţi meşteşugi ceva nemaivăzut, fie că veţi repara zidăria, fie că va fi doar un
tablou amuzant care va ridica sprâncenele a mirare şi colţurile gurii a zâmbet
(iată că a venit şi momentul să vă dezvăluim una dintre temele maratonului
nostru de programare, aceea de a da frâu liber imaginaţiei. Noi vă
vom da acces la primele noastre API-uri, o librărie UDAL şi un API
de interfaţă cu care veţi putea face orice vă trece prin cap). În cele
din urmă, dacă am reuşit măcar să vă facem să zâmbiţi, tot am
câştigat un prieten.
Şi ca să vedeţi că nu glumim, vă poftim chiar să încercaţi să
pătrundeţi fără cheie şi noi promitem că nu vom chema străjerii, ba
mai mult, vă vom răsplăti dacă ne veţi arăta cum aţi făcut (o alta
temă pe care v-o propunem va fi să ne ajutaţi să identificăm
mecanisme noi de securizare a aplicaţiei, cu alte cuvinte „Cum v-ar
sta hacker pentru câteva zile?”). Ne aşteptăm să ne criticaţi lipsurile
şi să ne lăudaţi reuşitele.
Facem acest lucru pentru că dorim să găsim forma cea mai
potrivită, aranjamentul cel mai fericit pentru restul camerelor la
care veţi avea, într-un sfârşit, acces. Vom folosi informaţia transmisă
de voi, într-un fel sau altul, în încercarea de a stabili un standard.
Dacă aveţi impresia că implicarea voastră este vitală, aveţi dreptate!
V-am spus doar că este o provocare, atât pentru noi, cât şi pentru
voi. Dacă v-am trezit curiozitatea şi doriţi să faceţi acest prim pas
împreună cu noi, contactaţi-ne. Sperăm să fiţi cel puţin la fel de
entuziaşti ca şi noi.
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