GetBadges to platforma,
która zamienia Twoją pracę w grę.

W regułach tej gry zaszyte są dobre praktyki, takie jak promowanie małych commitów
zamiast dużych, dbanie o jakość kodu oraz poprawne wykonywanie zadań.
Przestrzeganie ich da Ci nie tylko nowe odznaki i punkty - ale przede wszystkim
staniesz się lepszym programistą i członkiem zespołu.

Moduł Dungeon - nowy wymiar pracy zespołowej
Zgładzenie potwora w lochu brzmi abstrakcyjnie? Nie, jeśli jest powiązane z
tygodniowym sprintem!

“Przybywasz do lochu i zostajesz uzbrojony w adrenalinę. W oddali dostrzegasz
zakuty w kryształ artefakt. Nagle wyskakuje zły potwór i zastawia drogę. Aby zdobyć
nagrodę musisz działać zespołowo - prawdopodobnie sam nie dasz rady, bo
przeciwnik jest zbyt mocny. Na szczęście masz swoich współtowarzyszy, którzy stoją
obok Ciebie.
Użyj modyfikatorów, aby zwiększyć swoją moc rażenia. Możesz wspomóc swoich
przyjaciół przekazując im swoją adrenalinę. W co zainwestować: czy w okrzyk
wojenny czy w werwę? A są jeszcze inne opcje.
Pospiesz się - kolejny silniejszy potwór pojawi się już w piątkowy wieczór. Uważaj też
na negatywną energię, która przypadkiem może wtargnąć do podziemi.
Czy zakuty w kryształ artefakt dążycie uwolnić na czas?”
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Moduł Kudos - okaż wdzięczność i podziękuj!
Praca programisty to nie tylko pushowanie kodu do repozytorium - wiele czynności,
które wykonujesz, nie są mierzalne w narzędziach pracy. Pair programming z
doświadczonym kolegą? Udany standup albo retrospekcja? Powiedz o tym głośno i
przydziel kudosa tej osobie, która zasłużyła na podziękowanie. Jeśli masz firmowego
Slacka, obdarowanej osobie będzie szczególnie miło!

☝ Masz co miesiąc 100 punktów Kudos (KP) do rozdysponowania - przemyśl dobrze komu
chcesz zrobić niespodziankę, kogo chcesz wyróżnić.
☝ Kudosy można przydzielać też grupowo: wystarczy, że wymienisz z “@” kilka osób:) Jest to
szczególnie przydatne, gdy kilka osób w zespole zasłużyło na wyróżnienie. Pracę zespołową
trzeba chwalić!
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Twój profil
Twój profil to Twoja strona identyfikacyjna w GetBadges. Ustaw swoje zdjęcie profilowe
przy użyciu serwisu gravatar.com. Możesz też zmienić swój nickname.

Jak odczytać swój profil?
● Level:
Jest to Twój poziom w grze. Każdy kolejny jest coraz trudniejszy do osiągnięcia.
W gromadzeniu punktów doświadczenia pomaga zdobywanie odznak. Od 4
poziomu możesz wybrać swoją gildię, z którą się utożsamiasz
● Last activities
Znajdziesz tu piętnaście Twoich ostatnich aktywności - miej szybki dostęp do
tego, co zostało przez Ciebie zrobione
● Koło distribution:
Każdy z nas ma inne zadania - szybki rzut oka na koło aktywności pokazuje Ci,
czym zajmujesz się w aktualnym tygodniu. Czy to tydzień naprawy bugów czy
może intensywnego kodowania?
Możesz tu zobaczyć otrzymane kudosy. Na swojej stronie profilu
sprawdzisz szczegółowy postęp w zdobywaniu odznak za aktywności. Część z nich ma
kolejne poziomy - kliknij na odznakę aby zobaczyć jej historię.
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Moduł Activity
Activity działa jak prosta ściana Facebookowa dla aktywności w Twojej firmie. Możesz
komentować i lubić niektóre z nich, właściciel zostanie o tym fakcie powiadomiony.
Dzięki podziałowi na projekty możesz odfiltrować wydarzenia z gry zostawiając tylko
aktywności z narzędzi. Tutaj szybko zobaczysz kto wykonał ostatni build w projekcie,
osiągnął nowy poziom, bądź zdobył odznakę.

☝ Wykonaj minimum 10 dowolnych aktywności jednego dnia i zobacz jak szybko zaczniesz
zdobywać kolejne punkty
☝ Zamykanie tasków jest aktywnością z punktami ekstra :)
☝ Uważaj na failujące buildy
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Dobre praktyki
➔ Pracuj bardziej zespołowo niż indywidualnie - ten dobry nawyk zwróci Ci się z
nawiązką
➔ Staraj się poprawiać własne statystyki, nie ścigaj się z innymi
➔ Małe commity to nie fanaberia - pomagają lepiej zarządzać kodem:
◆ Kod staje się czytelniejszy, gdyż jego podział jest wtedy bardziej logiczny
◆ Repozytorium kodu jest aktualizowane częściej
◆ W przypadku konieczności wycofania zmian jest to dużo prostsza
operacja
◆ Gdy masz jednocześnie podpięte CI dużo szybciej wyłapiesz potencjalne
przyczyny błędów
➔ Dziel jedno duże zadanie na podzadania i dodawaj każde z nich oddzielnie w
narzędziu zarządzania projektem. Dbaj o jakość wykonywanych zadań gdy jesteś
programistą, by QA nie musiał ich ponownie otwierać.

Brakuje Ci wsparcia dla narzędzia, ktorego jeszcze nia ma w GetBadges? Daj nam znać:
support@getbadges.io
Masz pomysł w jaki sposób GetBadges mogłoby działać lepiej w Twojej firmie?
Napisz bezpośrednio do Justyny: justyna.wojtczak@getbadges.io
Czekamy na Twoje pomysły!
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