
A.21 Zápis č. 20 zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 13.4.2015
Autor: Bc. Michal Polko
Overovatel’: Bc. Dušan Cymorek

A.21.1 Poznámky zo stretnutia

• Čo sme spravili za dva týždne

– Peter robil odporúčania a iné drobnosti

– Michal robil TODOs

– Štefan robil API, časové zóny

– Vladimír opravoval chyby, robil testy, administráciu objednávok

– Slavomír robil uploader, opravil cron, robil testy, opravoval chyby

– Dušan opravoval chyby, opravoval preklady

• Diskusia o ukážkovom intre

• Dušan pridal i18n-tasks gem

– Bolo by dobré, keby sme spúšt’ali test

– Nájde nepoužité, resp. chýbajúce preklady

• Dušan otvoril diskusiu o automatickom vyplatení odmien

– Dohodli sme sa, že to bude vykonané na základe hodnotenia a predchádzajúcich úloh

• Slavo plánuje odstránit’ heslá z gitu

• IIT.SRC prezentácia

– Projektor sa zoženie (4:3)

– Plagát

* Vykonáme návrh

– Skúsime zohnat’ nejaký tablet

– Testovacie dáta

• Tlačidlo pre kontaktovanie podpory

– Formulár pre kontaktovanie

• Notifikácie administrátorom sa budú posielat’ na spoločný mail

A-66



• Čas

– Chceme nastavenie, aby sa aj v angličtine dal nastavit’ 24-hodinový formát času

• Zorad’ovanie experimentov

– Väčšiu váhu priradit’ experimentom, ktoré začnú

– Na koniec zaradit’ už ukončené experimenty

– V riešených úlohách by to malo dávat’ úlohy hore, ktoré čoskoro končia

• Náhodný produkt z obchodu bude na dashboarde, aby sme povzbudili l’udí

• Niekedy v budúcnosti budeme riešit’ expiráciu kreditu

• Diskutovali sme o potenciálnom záujemcovi o náš systém

• Pridat’ @is.stuba.sk popis za textové pole (vedl’a textového pol’a) pri prihlasovaní cez AIS

• Zobrazit’ upozornenie v hornom paneli manažmentu experimentov, že experiment ešte
nebol zverejnený

• Zvýraznit’ niektoré akčné tlačidlá

• Štandardne vypnút’ upozornenia o prihlasovaní

• Diskusia o UX detailoch aplikácie

A.21.2 Rozdelenie úloh pre 11. šprint

ID Názov
Zodpovedná
osoba

Riešitelia

1-387 Vyplatenie odmien (II.) Dušan
Dušan, Peter,
Slavomír

1-468 Skvalitnenie UX - Peter

1-472 Odporúčanie experimentov - Peter

1-474 Administrácia objednávok - Vladimír

1-528 Propagačné video - aplikácia Slavomír
Dušan,
Slavomír

1-529 Propagačné video - intro Michal Peter

1-535 Plagát na IIT.SRC Peter Michal

1-536 Vytvorenie prezentačných dát na IIT.SRC Štefan
Štefan,
Vladimír

1-537 Dashboard - propagácia odmien - Peter
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ID Názov
Zodpovedná
osoba

Riešitelia

1-538 Filtrovanie zoznamu úloh - Vladimír

Tabul’ka A.21: Úlohy pre desiaty šprint
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