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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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Agora já é possível personalizar a conta bancária com fotos pessoais 

E p esa po tuguesa dese volveu app’s ue evolucio a a  a expe iê cia dos clientes BPI 

A Xpand IT foi a entidade responsável pela gestão e desenvolvimento das primeiras aplicações 

mobile disponibilizadas na App Store do Banco BPI. Com o lançamento realizado no passado dia 

24 de Fevereiro, estas avançadas apps para iPhone, iPad e iPod touch, prometem revolucionar a 

experiência dos seus utilizadores. A personalização de contas on-line através da edição de 

textos, imagens ou fotografias, a otimização de funcionalidades, bem como a performance 

melhorada, são algumas das novidades em destaque. 

Tendo por base a tendência de personalização que se verifica atualmente, as apps BPI 

Pagamentos e BPI Transferências vão permitir associar imagens ou nomes a cada um dos 

beneficiários para os quais são realizadas transferências com maior frequência. Assim, será 

possível visualizar uma fotografia do seu filho, familiares ou amigos sempre que transferir um 

montante para a conta de cada um dos sujeitos em questão. A nível de texto, o cliente também 

poderá editar a informação associada aos pagamentos pré-definidos e configurados no BPI Net.  

Com estas aplicações, existe a possibilidade do usuário personalizar qualquer um dos módulos 

base, criando-se uma experiência de utilização única e adaptada aos seus gostos individuais. 

Para além das duas apps referidas, também foi lançada uma terceira aplicação, nomeadamente 

o App BPI. Este trata-se de um agregador de serviços intuitivo e com um design bastante 

atrativo que para além do carácter funcional, transmite os valores da instituição bancária de 

forma simples e clara, procurando criar um vínculo relacional com os seus usuários. 

A Xpand IT utiliza abordagens e metodologias inovadoras, encontrando-se num processo de 

certificação CMMI sobre metodologias ágeis, sendo esta uma das primeiras iniciativas a nível 

mundial. Tendo realizado outros projetos relevantes nas áreas das telecomunicações e sistemas 

de informação, esta empresa portuguesa dispõe de um centro de desenvolvimento de software 

que foi patrocinado pelo governo Português e União Europeia. 
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