Allevo despre
Proiectarea unui nou portal www.fintp.org
Ca parte a proiectului TOSS, Allevo reproiectează portalul www.fintp.org şi pune la
dispoziţia comunităţii FINkers United noi surse de informaţii şi funcţionalităţi, aliniate
cerinţelor tehnologice şi de business actuale.
Una dintre componenetele proiectului
TOSS (Treasure Open Source Automation)
este dezvoltarea şi proiectarea unui portal
web nou, www.fintp.org. Această componentă este aproape finalizată, cu ajutorul
furnizorului care a asigurat partea de web
design.
Portalul beneficiază de câteva funcţii
suplimentare, care ajută membrii comunităţii FINkers United să aibă acces mai
rapid la informaţii şi care oferă o navigare
mai facilă. Portalul oferă extinderea
obiectului asociaţiei FINkers United pentru
dezvoltarea, întreţinerea şi promovarea
aplicaţiei open source pentru trezorerii de
corporaţii.
Acest lucru presupune: crearea proiectului corespunzător în GitHub, crearea
proiectului corespunzător pe portalul asociaţiei FINkers
United, crearea şi întreţinerea comunicării prin email,
micro-blog, forum, mijloace specifice pentru proiectul destinat
companiilor şi trezoreriilor de corporaţie.
Noul portal oferă facilitatea de şedinte virtuale care găzduiasc
comunicarea grupurilor de interes precum şi a adunărilor periodice
ale clienţilor şi contribuitorilor, sau a board-ului care administrează
comunitatea.
Pentru partea de infrastructură, Allevo a încheiat un abonament
pe perioada proiectului şi, în continuarea acestuia, pentru capacităţi
de procesare, stocare şi comunicaţii oferite de furnizori de servicii
găzduite (IaaS/PaaS).
Codul executabil este publicat zilnic aliniat la revizia codului sursă
disponibil în GitHub. Allevo a încheiat suplimentat şi un abonament
pentru servicii de scanare a expunerilor de conformitate a licenţelor
utilizate, de securitate sau de consistenţă a codului sursă.
Allevo a alocat o echipă completă, formată din analişti de
business, arhitect, designer, programatori, testeri, implementatori şi

www.fintp.org
suport, documentarişti, echipă permanent alocată lucrului în
comunitate. Documentarea proceselor de lucru în comunitatea
FINkers United se află disponibilă în mod gratuit pe portalul
www.fintp.org.
Portalul include conţinut explicativ asupra procedurilor
de descărcare a codului executabil, instalare a aplicaţiei,
configurare, personalizare, testare şi validare, şi suportului
disponibil – inclusiv acces la baza de cunoştinţe pentru
întreg ciclul de viaţă software al FinTPc. Prin portal se poate
face demo automat sau condus FinTPc.
Portalul permite administrarea şi apărarea licenţei şi a
IP (proprietăţii intelectuale) a FinTPc astfel încât posibile
contribuţii maliţioase neanalizate să nu poată fi comise în
codul aplicaţiei precum şi eventualele bifurcări să nu poată
să fie asociate legal cu Allevo.
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* Proiectul TOSS (Treasure Open Source Software) este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate
2014-2020, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.
** Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

