
 
 

Media Capital Multimédia e Xpand IT na vanguarda no segmento digital 

Lisboa, 6 de Fevereiro de 2012 – A Media Capital Multimédia lançou no passado dia 4 de Fevereiro a aplicação TVI 

HD desenvolvida pela Xpand IT. Trata-se de mais uma parceria de sucesso entre as duas empresas depois dos 

lançamentos das apps da TVI24 HD, Maisfutebol HD e Anuário Incrível Porto . A partir de agora terá disponível a 

TVI HD no seu iPad, estando previsto para breve o lançamento das aplicações para iPhone e Android. 

Através de uma navegação diferenciadora é possível aceder aos conteúdos com bastante facilidade e intuição. A 

aplicação apresenta-se bastante funcional, informativa e com níveis elevados de usabilidade, sendo um dos 

pontos fortes a grelha inicial que facilita o acesso a conteúdos multimédia em destaque. Contém igualmente áreas 

específicas de notícias, programas, informação detalhada da grelha de programação, sinopses, vídeos dos 

episódios, clipes, entre outros. 

A existência das secções Interativo e Especial com conteúdo dinâmico que permite acompanhar o que está a 

acontecer no momento, possibilitando aos utilizadores obter informação mais detalhada sobre determinados 

temas e atingir um nível de interatividade único entre o Tablet e a Televisão. 

Entre outras novidades, destaca-se a possibilidade de acompanhar a TVI em direto, com streaming adaptativo de 

alta qualidade, aceder aos seus vídeos favoritos e partilhá-los no Facebook, Twitter e E-mail. Poderá também 

seguir os seus programas favoritos, com alertas visuais dos episódios que não teve oportunidade de assistir. 

Estas são as principais mais valias desta aplicação, posicionando uma vez mais a TVI e a Media Capital Multimédia 

na vanguarda no segmento digital. Este lançamento reforça ainda a Xpand IT como empresa líder na 

implementação de soluções móveis empresariais.  

 

Mais informações:  

http://itunes.apple.com/pt/app/tvi-hd/id498514544?mt=8 
http://www.tvi24.iol.pt/apps 

 

Sobre a Xpand IT 

A Xpand IT é uma empresa portuguesa, criada em 1993 com o objetivo de ser uma empresa sólida e uma marca inovadora. 
Cresceu, evoluiu, expandiu e solidificou a sua oferta que hoje em dia abrange áreas tão diversas como Business Intelligence, 
Business Process & Integration e Enterprise Mobility & RFID, entre outras. De empresa local passou a empresa global, com 
projetos em todos os sectores de atividade e em países como Portugal, Bélgica, Índia, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, 
entre outros. Sempre com uma abordagem transparente e de cooperação com os clientes é hoje reconhecida acima de tudo 
como tendo um profundo conhecimento tecnológico e "Paixão pela Excelência". 
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