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 Xpand IT debate a importância das soluções Open Source 
 

      A IDC Portugal em conjunto com algumas das principais empresas do sector, vai organizar 

um workshop para dar a conhecer a importância do Open Source no actual contexto de 

redução de custos e aumento da produtividade nas organizações.  

Ope  “ource: Co o reduzir custos e au e tar a produtividade  é o tema do workshop 

organizado pela IDC Portugal, onde serão abordados diversas questões relativamente à utilização 

de tecnologias open source e middleware como forma de reduzir custos nas organizações. O 

workshop vai contar com algumas das principais empresas do sector, entre as quais, a Xpand IT. 

Este evento é gratuíto e decorrerá no Hotel SANA Lisboa durante o próximo dia 05 de Junho, das 

9h30 às 12h30m. 

A Xpand IT enquanto entidade parceira desta iniciativa, vai estar presente através da 

apresentação do tema: Migration from proprietary middleware vs Jboss . Num ano em que a 

economia nacional atravessa a mais grave crise dos últimos tempos, esta iniciativa visam dotar os 

principais decisores de conhecimentos práticos e algumas soluções disponibilizadas que 

efectivamente podem trazer inumeros benefícios para as organizações. Este evento destina-se a 

empresas utilizadoras, direcção e administração das áreas de Sistemas de Informação.  

Este evento apresenta uma agenda variada, articulando a vertente teórica e prática, com foco no 

tema principal: Redução de custos e aumento da produtividade. Prioridades e estratégias na 

adopção de sofware opensource, aumento da flexibilidade e aumento de eficiência, são 

igualmente temas em destaque. Este evento, pretende apresentar as principais tendências 

mundiais na adopção de soluções middleware. Segundo um estudo realizado pela IDC, prevê-se 

que o até 2015 se verifique um crescimento anual médio de 5,7%. 

Para mais informações poderá consultar a página oficial do evento: 

Página do Evento: http://www.idc.pt/events/eventos_2012-06-05.jsp 
 

Inscreva-se Aqui: http://www.idc.pt/events/inscricao_2012-06-05.jsp 
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