
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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Gráficos Interativos na sua plataforma de Business Intelligence 
 

A Xpand IT acaba de lançar o plugin que promete revolucionar a experiência visual dos 

utilizadores da tecnologia Pentaho – Suite de Business Intelligence Open Source. 

 

A versão 1.0.0 do FusionCharts Pentaho Plugin tem o objetivo de melhorar o 

aspeto visual dos dashboards empresariais de toda a comunidade de 

utilizadores Pentaho. Este plugin visa aliar a vertente funcional da plataforma 

de Pentaho Business Analytics a uma vertente estética proporcionada pela 

biblioteca de gráficos interativos FusionCharts. A nova versão deste plugin foi 

oficialmente lançada no passado dia 22 de Junho e poderá ser descarregada de forma gratuíta 

através do site da Xpand IT.  

 

A biblioteca FusionCharts implementa, de forma animada e interactiva, inúmeros tipos de 

gráficos e mapas, permitindo a construção de uma experiência visual única. Utilizando a versão 

XT serão obtidas melhorias significativas na visualização em dispositivos móveis, através da 

disponibilização de inúmeros gráficos e widgets em tecnologia html5 e suporte para interação 

por toque. Além disso, são contempladas melhorias no plugin passando a ser possível a 

utilização de real-time widgets e scroll charts. A grande adoção verificada e a resolução de 

alguns bugs comprovam a estabilidade do plugin e daí a denominação 1.0.0. 

 

A Xpand IT é parceiro oficial da FusionCharts e Revendedor Oficial Pentaho. Com a realização da 

presente aliança estratégica, o objetivo da Xpand IT passa por oferecer um leque de soluções 

de referência aos seus clientes, melhorarando a sua experiência de utilização. De ressalvar que 

o FusionCharts é uma solução líder de mercado na classe empresarial com mais de 20.000 

clientes e 450.000 usuários em 118 países. 

 

Para mais informações poderá consultar a página oficial da Xpand IT: 
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