SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Revisão de Código
Corporativo
Visão geral
O desempenho e a qualidade dos seus aplicativos da web podem
ter um impacto significativo no sucesso da sua organização. O
compromisso de Revisão do Código Corporativo foi desenvolvido
para ajudá-lo a identificar possíveis áreas problemáticas em seu
código e fornecer um roteiro para aumentar a estabilidade, a
capacidade de manutenção, o desempenho e a qualidade geral a
longo prazo do código.

Agenda do Projeto

Semana 2 – Roteiro de remediação
O Engenheiro de Soluções da Novanti trabalhará com as equipes
de desenvolvimento e gerenciamento para criar o roteiro de
remediação e iniciar a implementação. Este roteiro servirá como o
guia para implementar as mudanças recomendadas no design do
aplicativo. Qualquer otimização de código implementada pode ser
usada para mais esforços de refatoração de código. O Engenheiro
de Soluções da Novanti trabalhará com a equipe para priorizar os
esforços de remediação.

Serviços customizados

Semana 1 – Estudo e revisão de código

Engajamentos Personalizados

Dia 1: O Engenheiro de Soluções da Novanti revisará todos os
documentos ou códigos relevantes e inspecionará as interações
entre cliente e servidor.

Para empresas que exigem uma abordagem mais personalizada, a
Novanti também oferece contratos de consultoria de longo prazo
para projetos de design, desenvolvimento e implantação de
aplicativos da web. Esses serviços incluem o desenvolvimento de
uma prova de conceito, serviços de design, criação de
componentes personalizados e uma variedade de outras opções.

Dia 2-4: O Engenheiro de Soluções da Novanti revisará o código
com a equipe de desenvolvimento e discutirá as principais
funcionalidades e recursos do aplicativo. Isso também incluirá
uma discussão das melhores práticas para layout de arquitetura,
abordagens de design, chamadas de API, componentes
personalizados, substituições, conceitos de temas, ferramentas
de depuração, procedimentos de solução de problemas e etapas
de melhoria de desempenho.
Dia 5: O Engenheiro de Soluções da Novanti documentará e
discutirá as descobertas com os principais interessados.

Aumento de equipe
A Novanti também oferece um programa de engenheiro residente
para empresas que precisam de assistência adicional com os
esforços de desenvolvimento de aplicativos da web. O engenheiro
residente pode estabelecer um padrão de arquitetura de aplicativo
da Web de longo prazo e, em seguida, auxiliar no design, no
desenvolvimento, na implantação e no suporte. Esses serviços
podem ser entregues no local ou remotamente.

Atividades / descobertas típicas:
• Verificações de sintaxe de código
• Otimização CSS e redução de tamanho
• Uso de Web font
• Recomendações sobre theming e UX
• Objetos destruídos incorretamente
• Perdas de memória
• Qualidade de código e manutenção
• Overnesting de código
• Uso incorreto do componente

Sobre os serviços da Novanti
Para mais informações sobre os serviços da Novanti, incluindo
suporte técnico, serviços profissionais e treinamento, visite-nos
em www.novanti.com.br/serviços.

Sobre a Novanti
Especializada em criação de aplicações multi-plataformas, a
Novanti Tecnologia está no mercado desde 2007 com foco em
fábrica de software, consultoria especializada em produtos
Sencha, Laravel Framework, treinamento, usando tecnologias e
metodologias modernas em JavaScript e PHP, HTML5, CSS.

