FAQ
● Czym jest Oh My Dev?
Oh My Dev to platforma społecznościowa, w której znajdziesz newsy, porady i
wiedzę oraz będziesz mógł dzielić się nią z innymi programistami. Członkowie
społeczności mogą tworzyć posty, brać udział w dyskusjach, czy głosować na
treści zwiększając ich popularność. Sercem Oh My Dev pozostają osobne
społeczności, w których każdy programista znajdzie miejsce dla siebie.

● Dla kogo powstało Oh My Dev?
Głównym celem Oh My Dev jest stworzenie przestrzeni do dyskusji dla polskich
programistów. Kierujemy się zasadą “od Devów - dla Devów”, dzięki temu masz
pewność, że uczestnicząc w naszej społeczności będziesz na bieżąco z branżą
IT.

● Kto stoi za Oh My Dev?
Oh My Dev należy do Just Join IT - największego portalu pracy dla IT w Polsce.
Just Join IT wspiera funkcjonowanie portalu i dba o jego rozwój.

● Co mogę robić w serwisie jako użytkownik?
Będąc niezalogowanym użytkownikiem możesz jedynie przeglądać treści na
stronie. Wszystkie funkcje portalu, takie jak:
- dodawanie postów
- dodawanie komentarzy
- proponowanie społeczności
- uzupełnianie profilu
są

dostępne

tylko

dla zarejestrowanych użytkowników. Zachęcamy do

utworzenia własnego konta i rozwijania społeczności Oh My Dev!

● Czy mogę tworzyć własne społeczności?
Każdy zarejestrowany użytkownik może zaproponować nową społeczność. Aby
to zrobić, wybierz “Zaproponuj społeczność” w stopce strony i uzupełnij

formularz. Sprawdzimy go i dostaniesz od nas informację zwrotną czy i kiedy
społeczność zostanie dodana.

● Czemu warto być aktywnym/zaangażowanym użytkownikiem?
Będąc aktywnym użytkownikiem budujesz nie tylko swój profil na portalu, ale
również swoją renomę. Dzięki temu, że społeczność Oh My Dev budują
programiści, Twoja aktywność może zaowocować ciekawymi doświadczeniami,
nową wiedzą lub ekscytującymi znajomościami. Oh My Dev to także idealne
miejsce, aby zwiększyć prywatną sieć kontaktów.

● Jakie treści mogę dodawać w serwisie?
Możesz dodawać treści różnego rodzaju: newsy, własne przemyślenia, opinie,
memy lub linki do ciekawych wątków.

● Jakie treści w serwisie są zabronione?
Nie dopuszczamy treści, które mają znamiona nienawiści, dyskryminacji czy
obrażają innych członków społeczności. Nie tolerujemy oszustw, spamu,
trollingu, linków phishingowych oraz podszywania się pod innych użytkowników
lub osoby publiczne. Osoby łamiące te postanowienia będą blokowane.
Wszystkie nasze działania mają sprawić, aby korzystanie z Oh My Dev było
przyjemne oraz bezpieczne. O treściach zabronionych przeczytasz więcej w
naszym regulaminie.

● W jaki sposób mogę dodawać treści?
Dodać treści możesz klikając “dodaj post” i wybierając rodzaj posta (link, wpis,
obraz), który chcesz opublikować. Możesz również napisać komentarz klikając
odpowiednie pole pod danym postem.

● Chcę dodać post do poszczególnej społeczności, jak to zrobić?
Aby dodać treść do danej społeczności, najpierw musisz do niej dołączyć.
Możesz to zrobić klikając ikonę w górnym pasku społeczności, lub klikając więcej
po prawej stronie paska, gdzie wyświetli ci się lista wszystkich społeczności.

● Jak wyszukiwać treści i nawigować po serwisie?
Wszystkie treści znajdziesz na stronie głównej i w osobnych społecznościach.
Możesz je dodatkowo filtrować wg. “Najlepszych” i “Najnowszych” postów.
Zachęcamy również do korzystania z wyszukiwarki lub konkretnych #tagów.

● W jaki sposób mogę budować renomę w społeczności?
Swój wizerunek możesz budować aktywnie uczestnicząc w dyskusjach, tworząc
posty oraz komentarze. Dodatkowo zachęcamy do uzupełnienia swojego profilu i
do dodania jak największej ilości informacji o sobie i o tym czym się zajmujesz.
Kto wie przez kogo zostaniesz zauważony i jakie znajomości zawrzesz? Jedno
jest pewne - to na pewno zaowocuje!

● Czemu warto dołączać do społeczności?
Mamy świadomość, że każdy programista dyskutuje najchętniej w obszarze
swoich zainteresowań. Oh My Dev wychodzi devom naprzeciw i daje możliwość
uczestniczenia w jasno określonych społecznościach, dzięki czemu dyskusje są
bardziej merytoryczne.

● Do czego służą i jak działają tagi?
Tagi służą do oznaczania tematów wybranego posta. Zachęcamy do szukania
interesujących Cię tematów po tagach, które znajdują się z prawej strony na
stronach społeczności. Możesz także skorzystać z wyszukiwarki na górze strony.
W ten sposób posty zostaną wyświetlone według konkretnego tematu.

● W jaki sposób działa podbijanie postów?
Podbijanie postów zwiększa popularność posta, w efekcie czego podwyższa on
pozycję posta w filtrze Najlepsze, a post staje się bardziej widoczny dla innych
użytkowników . Aby docenić treść i autora posta, kliknij w różową strzałkę
znajdującą się po lewej stronie posta.

● Jak mogę zapisać post na później?
Aby zapisać interesujący Cię post na później, kliknij zakładkę z gwiazdką
znajdującą się po prawej stronie posta. Twoje zapisane posty wyświetlą Ci się po

kliknięciu w zakładkę z gwiazdką w górnej części strony oraz po prawej stronie w
menu bocznym.

● Czemu miałbym/miałabym założyć konto na Oh My Dev?
Konto na Oh My Dev to wiele korzyści. Posiadając konto na portalu, możesz brać
udział w dyskusjach, angażować się w istniejące społeczności oraz tworzyć
własne. Dodatkowo, posiadanie konta to również możliwość interakcji z
ekspertami w danej dziedzinie, którzy na portalu dzielą się swoimi szerokimi
doświadczeniami. Możesz także uzupełnić swój profil i poszerzać swoje kontakty.

● Jak wygląda proces moderacji treści?
Nasi moderatorzy aktywnie przeglądają treści, sprawdzając czy nie zawierają
one treści niezgodnych z naszym regulaminem. Aby wspomóc ich pracę, możesz
zgłosić każdy post lub komentarz klikając trzy kropki w prawym górnym rogu
posta/komentarza i wybierając “zgłoś”. Wybierz powód zgłoszenia i prześlij je do
nas. Twórzmy to miejsce razem!

● Kto odpowiada za moderację treści?
Za moderację odpowiada administracja portalu oraz każdy użytkownik, który
zgłosi post lub komentarz dając komunikat administracji do skrupulatnego
sprawdzenia tych treści.

● Kto opiekuje się społecznościami?
Opiekę nad społecznościami sprawują twórcy portalu oraz branżowi eksperci,
którzy

angażują

swoją

społeczność,

dzielą

się

swoimi

opiniami

i

doświadczeniami.

● W jaki sposób mogę zresetować hasło?
Aby zresetować hasło, w procesie logowania się do portalu, wybierz “nie
pamiętam hasła”. Następnie wpisz swój mail, na który zarejestrowałeś swoje
konto i kliknij przycisk “resetuj hasło”. Na podaną skrzynkę mailową dostaniesz
dalsze instrukcje dotyczące resetowania Twojego hasła.

● Czy moje dane są bezpieczne? Co dzieje się z moimi danymi? Jakie
dane zbiera serwis?
Więcej o tym jak przechowujemy Twoje dane znajdziesz w naszej Polityce
Prywatności.

