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Introdução
Bem vindo.
Incubator é uma á área pública de idéias e projetos nascentes na 3layer Tecnologia. Se você conhece o modelo da Apache Foundation para
graduação dos seus projetos, é bem parecido. O objetivo aqui é abrir a mente, deixar as idéias fluírem, discutir, analisar, brigar se for o caso e
jogar a bola para frente. Se você tem uma idéia, crie uma página para evoluir ela e peça ajuda para a galera!
Abaixo, a lista de projetos incubados:
3layer Agile Plugin — 3layer Agile Plugin é uma extensão para o Atlassian Jira, que objetiva disponibilizar um tratador de eventos
genérico para ações no Jira (como criação de tarefas, comentários, registros de trabalho, etc.), que possui capacidades de
hotdeployment (adição, reconfiguração e alteração de tratadores de eventos) em runtime, isto é, sem precisar reiniciar o Jira para isso.
Adote Uma Vida — Adote Uma Vida é uma iniciativa da 3layer Tecnologia, levantada por Marcelo Mrack e apoiada pela diretoria da
empresa, que busca melhorar a cidadania no Brasil, onde para cada colaborador (funcionario ou prestador de servico) da 3layer, uma
crianca brasileira é adotada pelo projeto Mude uma Vida http://www.mudeumavida.org.br, da ActionAid, um programa com mais de 37
anos de atuação no mundo todo e de reconhecido sucesso pelas Nações Unidas.
Autodoc — Plugin para plataforma Atlassian JIRA, que objetiva produzir documentação automatizada de configurações, workflows,
esquemas e tudo mais que existe na ferramenta a partir de engenharia reversa enriquecida com informações criadas por usuários
finais, com suporte a versionamento e integração de conteúdo com o Atlassian Confluence.
Marvin — Marvin é um plugin para integracao entre o Atlassian Jira e o Atlassian Bamboo, em resumo, sendo uma gadget no Jira que
monta uma matriz entre os releases do projeto, e os builds envolvidos separados por tipos de builds.
Projetos Arquivados — Esta página contém os projetos que foram arquivados, finalizados ou não, e que não devem ser mais
trabalhados.
SVNTool — SVNTool é um utilitário baseado em Apache ANT utilizado para automatizar operações administrativas sobre repositórios
versionados baseados em Subversion.
treelayer-jira — treelayer-jira é um conjunto classes Java pela 3layer extensão para o famoso Atlassian JIRA, que engloba vários
módulos, tais como REST, listeners genéricos, validadores e post-functions dinâmicos e outras características. De forma geral, o
treelayer-mizura é a base de experiências para o Mizura, que é um projeto da 3layer Tecnologia.

