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                                                                                            Press Release  

Xporter Plugin para o Atlassian JIRA já suporta ficheiros 

OpenOffice 

Já está disponível a versão 2.2.0 do plugin Xporter que apresenta diversas melhorias ao 

nível da compatibilidade com novos formatos, sejam de input com output, tornando-se 

assim num dos plugins mais poderosos no que respeita há exportação de dados para a 

plataforma JIRA da Atlassian.  
 

O Xporter plugin, permite que os utilizadores JIRA possam exportar conteúdo diretamente de 

forma automatica, usando os seus templates empresariais pré-definidos. Com esta 

atualização, o plugin ficou mais completo e tornou-se numa ferramenta de referência para 

exportação de dados. Para além dos formatos de output Pdf e Docx,  também já são 

suportados os formatos: Docm, Dotx, Dotm, Svg, Png e Odt. Atualmente o plugin é utilizado 

nas mais diversas regiões do mundo e utilizado em empresas de referência internacional nas 

áreas da Banca, Seguros e Viagens & Lazer. Esta nova versão já está disponível no Marketplace 

da Atlassian, bem como no site da Xpand IT. 

O Xporter plugin oferece assim uma capacidade de exportação de dados aliada a uma 

componente de personalização de forma extremamente simples e eficáz. Os gestores de 

projeto podem exportar um ou mais issues JIRA e assim criar os seus relatórios personalizados 

em poucos segundos, tendo a hipótese de escolher os formatos de exportação mais 

convenientes. O plugin também permite a definição de multiplos templates e assim poderá 

escolher o mais adequado a cada situação. Alguns dos casos de utilização mais frequentes são 

a produção de documentos como: listagem de requisitos, alteração de requisitos, melhorias 

de produto, entre muitas outros. 

Ap o eita os pa a ag adece  aos atuais clie tes e utilizado es ue os t a s iti a  as suas 
propostas de melhoria para o plugin. Enquanto empresa atenta ao mercado e ao feedback dos 

nossos clientes, procurámos dar resposta às suas observações. Neste momento conseguimos 

disponibilizar, para a Plataforma JIRA, uma verdadeira ferramenta de referência para 

e po tação e pe so alização de dados . Refere Pedro Gonçalves – Chief Technology Officer na 

Xpand IT. 
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Outras observações à parte: 

Seria importante reposicionar o plugin, bem como mudar o branding do mesmo. 

Porque reposicionar? 

O Xporter Plugin passou de um simples e rápido plugin  de e po tação de dados co  u a 
co po e te de pe so alização associada pa a: O Plugi  de referência para a exportação de 

dados do JIRA!  

 Tease  Atual: The Quick a d Eas  a  to E po t ou  Issues  

 Tease  “uge ido: The Refe e ce “olutio  fo  Data E po t!  

Ao nível do Branding penso que seria interessante colocarmos novas Imagens no Site e dar um 

novo ar à página do Plugin. 

 O Banner atual ainda tem o a imagem da exportar Pdfs e Word (mas atualmente 

aceita mais formatos. 

 

Questões Pendentes: 

Instalar o Slideshow no Joomla: http://hunyadi.info.hu/levente/en/sigplus/demo 

 


