Allevo despre
Comunitatea Finkers United la început de drum
Precum popoarele care în istorie se manifestă în limitele unui specific naţional, şi
comunităţile ştiinţifice se mişcă în anumite limite inerente obiectivelor stabilite pornind
de la principiile fondatoare. Dacă a face parte dintr-un astfel de organism pare a fi o
provocare, imaginaţi-vă ce ar putea simţi cineva care încearcă să îl iniţieze şi să îl dezvolte.
Comunitatea pe care o voi descrie în continuare am vrea să o considerăm continuatoarea
spiritului nostru inovativ şi a convingerii că orice e bun poate deveni mai bun.
Comunităţile au existat dintotdeauna, într-o formă mai mult sau mai
puţin complexă, începând cu micile grupuri de hominizi care şi-au
unit eforturile pentru a face faţă unui mediu ostil, trecând prin
uniunile de triburi arhaice şi până la marile naţiuni şi organisme
internaţionale fondate pe anumite zone de interes şi urmărind
anumite obiective mai mult sau mai puţin generale. Un caracter
aparte printre acestea îl au comunităţile ştiinţifice/ profesionale prin
distanţa pe care par a o păstra faţă de oamenii obişnuiţi pentru care
până şi elementele constructive de bază folosite de acestea par
abstracte şi greu de fixat în realitatea imediată, pe câtă vreme, spre
exemplu, apartenenţa la un popor este firească şi, în cele din urmă,
facilă. Precum popoarele care în istorie se manifestă în limitele unui
specific naţional, şi comunităţile ştiinţifice se mişcă în anumite limite
inerente obiectivelor stabilite pornind de la principiile fondatoare.
Dacă a face parte dintr-un astfel de organism pare a fi o provocare,
imaginaţi-vă ce ar putea simţi cineva care încearcă să îl iniţieze şi să
îl dezvolte. Comunitatea pe care o voi descrie
în continuare am vrea să o considerăm continuatoarea spiritului nostru inovativ şi a convingerii că orice e bun poate deveni mai bun.
Ce avem noi bun este un produs a cărui
valoare a fost şi este dovedită prin utilizarea sa cu succes de
către clienţii noştri în spaţiul sensibil al tranzacţiilor financiare, un cod robust şi versatil care a devenit open source,
oameni dedicaţi contribuţiei lor în tot ceea ce ţine de domeniul dezvoltării software, fie că vorbim despre analişti de
business, arhitecţi de soluţii, designeri, dezvoltatori, testeri
sau implementatori. Cum ne aşteptăm ca ceea ce avem să
devină mai bun? Chiar dacă nu suntem foarte siguri cum,
am pregătit un mediu în care sperăm că vom crea toate
premisele necesare pentru ca acest lucru să se întâmple:
Deschidere. Accesul va fi liber şi gratuit la versiunea de release a comunităţii,
ceea ce înseamnă că oricine va putea descărca codul sursă şi folosi/modifica
după voie
Includere. Oricine este binevenit să contribuie pe măsura capacităţilor şi
timpului pe care îl poate investi, în orice zonă se simte confortabil
Scalabilitate. Produsul a fost gândit ca o colecţie de module în jurul unuia
central, astfel încât modificarea/adăugarea/ştergerea unuia să le afecteze cât
mai puţin sau deloc pe celelalte. Acest lucru ar trebui să vă ofere o oarecare
autonomie în gestionarea oricăruia dintre module (sigur va exista şi o activitate
de interfaţare cu modulul central şi cele care oferă sau folosesc datele specifice
acestuia)

Libertate în alegere. Avem mai multe zone de interes, atât tehnice, cât şi
comerciale, juridice, dezvoltare şi analiză de business, organizatorice şi sperăm
ca măcar una dintre ele să vi se pară destul de interesantă pentru a avea acel
impuls care să vă facă să deveniţi parte a comunităţii noastre
Câteva versiuni. La un moment dat pot exista mai multe versiuni în diferite
etape de validare, iar voi puteţi alege unde să contribuiţi
Structură dinamică pentru luarea deciziilor. Acest lucru va permite
eficientizarea lucrului în cadrul comunităţii prin evitarea cât mai multor timpi
morţi şi vă va permite să lucraţi într-un mod continuu şi cât mai coerent
Un mediu colaborativ securizat pentru utilizatori şi contribuitori. Astfel, tot
ce va trebui să vă preocupe va fi propria activitate.
Dacă vă întrebaţi ce anume ar trebui să ştiţi pentru a deveni membru al
comunităţii noastre, puteţi alege unul dintre următoarele segmente grupate în
două mari categorii: contribuitori – şi anume analişti de business (identificare noi
module, modificare module existente), marketeri (identificare noi segmente de
piaţă unde produsul s-ar putea plasa,
noi clienţi), jurişti, dezvoltatori, testeri,
validatori; adopteri – şi anume clienţi,
integratori, furnizori de
soluţii end to end. Sau
puteţi să iniţiaţi chiar voi
o nouă arie de interes,
dacă nu vă regăsiţi în
niciuna dintre cele enumerate mai sus.
Pentru că FinTP lucrează
îndeosebi cu date financiare, care prin natura
lor sunt date sensibile,
produsul rezultat în urma
compilării surselor va trebui să poată fi controlat până la ultimul bit,
de aceea avem în curs de stabilizare o structură de procese care să
permită acest lucru, dar fără a îngrădi în vreun fel libertatea de
exprimare şi mişcare a fiecăruia dintre contribuitorii săi. Scopul acestor
procese va fi acela de a ghida activităţile specifice comunităţii.
În concluzie, vă aşteptăm în număr cât mai mare în comunitatea
noastră începând din a doua jumătate a lunii ianuarie 2014 sau,
dacă sunteţi nerăbdători, contactaţi-ne pe blogul www.fintp.org
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