
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, entre outras. De empresa local passou a 
empresa global, com projetos em todos os setores 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". 
 

                                                                                            Press Release 
 

Lisboa, 12 de Outubro de 2012 
 

FusionCharts aposta na Xpand IT para Revendedor Global 

A Xpand IT passará a deter os direitos de comercialização da tecnologia FusionCharts em todo 

o mundo. Com a expansão da parceria, as empresas oferecem agora programas globais com 

vista a obter maiores oportunidades de negócio. 

No âmbito desta sólida relação comercial, foi finalizado o desenvolvimento de uma parceria 

estratégica entre as duas entidades. A Xpand IT enquanto parceiro oficial e revendedor da marca 

em Portugal, passará a deter os direitos de comercialização da tecnologia em todo o mundo. 

Entre as outras questões estratégicas, esta distinção deveu-se também ao facto da Xpand IT ter 

conseguido abrir novos mercados quando decidiu integrar a biblioteca de gráficos interativos 

mais utilizada em todo o mundo, com a plataforma Pentaho Business Analytics – Solução de 

Business Intelligence líder na categoria de Open Source.  

A partir de agora a comunidade Pentaho poderá então aliar o caráter funcional a uma 

experiência visual única e de forma gratuíta. O FusionCharts Pentaho Plugin está disponível para 

download no seu site oficial da Xpand IT e não requer qualquer tipo de conhecimentos técnicos 

para a sua instalação, sendo esta uma das suas grandes vantagens. A biblioteca de gráficos 

encontra-se otimizada para visualização em dispositivos móveis, suporte de interação por toque 

e disponibilização de real-time widgets e scroll charts. 

A parceria possibilitará, segundo a FusionCharts, responder com mais eficiência às oportunidades 

de mercado espalhadas um pouco por todo o u do. As orga izações estão cada vez ais 
globalizadas e os nossos canais precisam de oferecer soluções inovadoras em todo o mundo. A 

Xpand IT é uma empresa com a qual já trabalhamos à alguns anos e tem demonstrado ser uma 

empresa inovadora, ágil e com visão estratégica de negócio , afirma...., da FusionCharts. 

Já da parte da Xpand IT, Paulo Lopes – CCO/ Part er refere: Co  esta parceria prete de os 
criar valor acrescentado para os nossos clientes, através da integração de duas tecnologias 

líderes no seu campo de atuação. Isto é, com aliar a vertente funcional da plataforma de Pentaho 

Business Analytics a uma vertente estética proporcionada pela biblioteca de gráficos interativos 

FusionCharts, os nosso clientes poderão ter acesso ao melhor de dois mundos e sem custos 

adicionais. 
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Recorde-se que a tecnologia FusionCharts conta com mais de 20.000 clientes empresariais e 

450.000 utilizadores e é usada por mais de 80% das empresas da Fortune 500. Companhias como 

Apple, Facebook, Google ou NASA são alguns dos nomes mais sonantes. 

Links Úteis: 

 Xpand IT Website: http://www.xpand-it.com/en/ 

 FusionCharts Website: http://www.fusioncharts.com/ 

 Pentaho Website: http://www.pentaho.com/ 
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