Xpand IT reforça área de Business Intelligence
Com o objectivo de revolucionar a forma como as soluções de Business Intelligence são
implementadas em Portugal, a Xpand IT e a Pentaho vão organizar o evento de apresentação da
Suite Pentaho BI, a solução de Business Intelligence open-source mais popular do mundo. O
“Pentaho Test-Drive” terá lugar no dia 15 de Março no Hotel Real Palácio em Lisboa. A Xpand IT já
implementou em Portugal vários projectos de sucesso com base na tecnologia da Pentaho, como é o
caso da BRISA. A parceria estratégica entre as duas empresas foi mais uma vez reforçada na edição
de 2010 dos EMEA Pentaho Partner Awards, em que a Xpand IT recebeu o prémio ‘Channel
Manager's Pick EMEA’.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2011 – A Xpand IT, empresa especializada na área de Business Intelligence, e a
Pentaho, empresa líder em integração de dados e Business Intelligence open source, acabam de reforçar a sua
parceria estratégica com mais uma iniciativa global conjunta - a realização do evento Pentaho Test-Drive, que
terá lugar no próximo dia 15 de Março no Hotel Real Palácio, em Lisboa.
Destinado a Analistas de Negócio e Executivos que pretendam obter mais informação sobre novas
abordagens de Business Intelligence, soluções verticais, e metodologias Agile BI, o evento tem como
objectivo divulgar:






Outras organizações que estão a ter sucesso com a adopção de soluções Opensource Comerciais
Como implementar uma solução CPM (Corporate Performance Management) que forneça informação
crítica para o negócio, em tempo real, para os eixos estratégicos, tácticos e operacionais
Como adoptar metodologias Agile em projectos BI (e com sucesso)
Como tornar implementações de BI complexas em implementações simples
Vários exemplos práticos de implementação Pentaho

De acordo com Paulo Lopes, Marketing & Sales Manager da Xpand IT, “Na economia actual, são obrigatórias
novas abordagens para responder aos desafios do negócio, onde as empresas se debatem com
orçamentos reduzidos, recursos limitados e uma necessidade constante de informação complexa e em
tempo real. Aproveitando esta oportunidade, a Xpand IT, como parceiro em Integração de Sistemas da Pentaho,
disponibiliza conhecimentos técnicos específicos da indústria para ajudar os seus clientes a implementarem com
sucesso aplicações de BI na plataforma Pentaho.”
A Suite Pentaho BI, a solução de Business Intelligence open-source mais popular do mundo, fornece
uma gama completa de funcionalidades de business intelligence, incluindo relatórios, exploração de dados,
análises interactivas, dashboards, integração de dados/ETL, data mining, mobile BI, entre muitas outras.
O modelo opensource comercial da Pentaho elimina grande parte das taxas de licenciamento do software
e reduz drasticamente o total cost of ownership para uma plataforma de Business Intelligence de nível
empresarial, comparado com os tradicionais e proprietários sistemas de BI.
Recentemente, a Xpand IT implementou uma solução BI para a área de manutenção da BRISA, recorrendo
à tecnologia Pentaho. A implementação tem permitido à equipa da BRISA analisar de forma eficiente os
eventos e tráfego de toda a rede, determinando correlações entre eles; actuar mais proactivamente; analisar o
correcto reconhecimento de matrículas e a classificação do tráfego das portagens; conhecer as
portagens em que os problemas de reconhecimento causam perdas de receita; manter o histórico de
eventos e transacções para análise a longo prazo; criar dashboards com informação relevante para a
monitorização diária; tomar decisões mais fundamentadas e ter os processos optimizados e totalmente
normalizados.
Em 2010 na distinção anual EMEA Pentaho Partner Awards, a Xpand IT foi reconhecida na categoria
‘Channel Manager's Pick EMEA’ como o parceiro que melhor cumpre as melhores práticas definidas pela
Pentaho. O prémio foi entregue no primeiro evento de Parceiros EMEA realizado em Portugal com o apoio da
Xpand IT.

Sobre a Xpand IT
A Xpand IT nasceu em 1993 com o objectivo de ser uma empresa sólida e uma marca inovadora no mercado das
telecomunicações. Cresceu, evoluiu, expandiu e solidificou a sua oferta, e é agora reconhecida pelo seu profundo
conhecimento tecnológico e "Paixão pela Excelência". De empresa local passou a empresa global, com projectos em
todos os sectores de actividade e em países como Portugal, Espanha, Bélgica, Irlanda, Índia, Estados Unidos, Arábia
Saudita,Emirados Árabes Unidos, entre outros. Em todos eles trabalha com o Cliente e não para o Cliente.
Para mais informações visite www.xpand-it.com.
Sobre a PENTAHO
A Pentaho Corporation é a alternativa comercial de open source para Business Intelligence (BI). A Suite Pentaho BI
fornece uma gama completa de capacidades de business intelligence, incluindo querys e relatórios, análises
interactivas, dashboards, integração de dados/ETL, data mining, e uma plataforma de BI que o tornaram na suite
opensource de BI mais popular do mundo. Desde a sua fundação em 2004 como pioneira em BI open source, os
produtos da Pentaho têm sido descarregados mais de cinco milhões de vezes, e utilizados por organizações líderes em
todas as indústrias, e vão desde pequenas empresas até ao The Global 2000 e Fortune 50. A suite de BI Pentaho é a
suite de BI opensource para cloud-based, on-premise e implementações BI embebidas líder no mercado e a mais
implementada no mundo. Para mais informações visite www.pentaho.com.
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