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Apresentação
Os aplicativos Android desenvolvidos pela Totem passam por constantes evoluções em função do grande volume
de sugestões de usuários e da versatilidade dos equipamentos.

Alteramos os programas em “plena produção”, ou seja, durante o ano com as provas e campeonatos acontecendo.

Existe um RISCO de uma versão apresentar problemas que não existiam.

Em nossa empresa os programas são incansavelmente testados mas não conseguimos prever todas as condições
de configuração e uso. Os programas na maioria das vezes passam por testes em campo onde usuários e
parceiros usam os programas mesmo sabendo que há um pequeno risco de problemas.

Este usuários “testadores” são aqueles que tem muita afinidade e experiência de uso com nossos equipamentos.

Como a indústria de software atua?
Hoje em dia a maioria dos fabricantes de software de uso técnico e específico fornece duas versões de software
para os clientes:

Versão Beta
� Versão mais recente que ainda não foi usada tempo suficiente para ser considerada estável e homologada.
� O usuário deve ser experiente e TER CIÊNCIA de que pode existir alguma falha.

Versão Homologada (estável)
� Versão com histórico de uso para ser considerada homologada.

Uso a versão ESTÁVEL ou a versão BETA (com novidade s)?
Acreditamos que a melhor versão à ser usada é a ESTÁVEL, ainda que esta não tenha TODAS as novidades
desenvolvidas

Agora, se você PRECISA das novidades apresentadas na versão BETA então use a BETA, desde que saiba como
reinstalar a versão ESTÁVEL em caso de falhas.

Dica sobre instaladores
Se você optar pela versão BETA salve na pasta Totem do seu Android o arquivo *.APK da versão BETA e o
arquivo *.APK da versão HOMOLOGADA.

Assim você consegue desinstalar uma versão e instalar a outra sem a necessidade de internet.

Conclusão
Procure usar a versão ESTÁVEL.

Se você tem experiência e acha interessante as novidades da versão BETA então use a versão BETA.


