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Xpand IT lança Produto de Gestão de Testes para a Plataforma 

Atlassian JIRA 
 

A Xpand IT anuncia o lançamento oficial do Xray for JIRA para a plataforma de gestão de 

projetos Atlassian JIRA. Esta solução disponibiliza um conjunto de funcionalidades que 

cobrem todo o ciclo de planeamento e gestão de testes de software. 
 
 

A Xpand IT – empresa global especializada em soluções empresariais e Atlassian Expert desde 

2007, anuncia o lançamento oficial do Xray for JIRA – add-on de planeamento e gestão de testes 

de software para a plataforma Atlassian JIRA. Esta solução oferece um conjunto de 

funcionalidades que cobrem todo o ciclo de gestão e automatização de testes, nesta que é uma 

das plataformas de gestão de projetos mais utilizadas em todo mundo. O Xray for JIRA já se 

encontra disponível no Marketplace da Atlassian, podendo ser adquirido com um desconto 

promocional de lançamento de 50% até ao final de Março de 2014.  
 

Garantir a qualidade e performance das suas aplicações é um dos principais objetivos de qualquer 

equipa de projecto. Assim, as organizações necessitam de assegurar a existência de ferramentas 

capazes de dar resposta todo o ciclo de desenvolvimento de software, incluindo a fase de testes e 

controlo de qualidade. O Xray for JIRA suporta a criação, gestão e execução de testes manuais e 

automáticos, oferecendo um vasto conjunto de funcionalidades para controlar a qualidade do 

software desenvolvido, incluindo uma forte componente de recolha de dados analíticos sobre o 

processo de gestão dos testes.  
 

Nu a altu a e  ue as equipas de desenvolvimento estão cada vez mais focadas na 

formalização dos seus processos, surge a necessidade de integrar os processos de gestão de 

requisitos e de controlo de qualidade numa mesma plataforma. Após o sucesso alcançado com o 

Xporter for JIRA, estamos a apresentar uma solução que permite alargar a atuação da plataforma 

JIRA ao processo de definição, gestão e execução de testes. Já na fase de lançamento, o produto 

conta com downloads de clientes empresariais provenientes de países como EUA, Alemanha, UK, 

Repú li a Che a, Po tugal e Nova Zelâ dia.  Ped o Go çalves – Partner & Chief Technical Officer 

da Xpand IT. 
 

A Atlassian possuiu um vasto portfólio de soluções de software para a comunidade de 

programadores e gestores de projetos, incluindo reconhecidas plataformas colaborativas. Após 6 

anos de experiência no desenvolvimento de produtos Atlassian, a Xpand IT tem lançado vários 

plugins de referência, com milhares de downloads nos 5 continentes e utilizados em algumas das 

principais empresas da Fortune 500.  

 

Feldfunktion geändert

Feldfunktion geändert

https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.xpandit.plugins.xray
http://www.xpand-it.com/pt/produtos/xporter-for-jira-add-on
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