TVI24 e Xpand IT lançam aplicação iPad

A Xpand IT e a Media Capital Multimédia lançaram no passado dia 25 de Fevereiro a primeira
aplicação para iPad de um canal de televisão em Portugal. Com uma navegação simples e intuitiva,
esta aplicação passou para os tops da Apple em menos de 24 horas, tendo atingido o primeiro lugar
das aplicações gratuitas em menos três dias.
Lisboa, 01 de Março de 2011 – A Xpand IT, empresa especializada na área de Soluções de Mobilidade
Empresarial, e a Media Capital Multimédia, lançaram no passado dia 25 de Fevereiro a primeira app iPad de um
canal de televisão em Portugal. A app TVI24 HD, encontra-se disponível na iTunes App Store, tendo nos
primeiros dias após o lançamento alcançado o primeiro lugar de downloads de aplicações gratuitas.
Com uma navegação simples e intuitiva, esta aplicação oferece uma forma única de acesso aos conteúdos da
TVI24. Entre muitas funcionalidades, destaca-se o acesso a mais de 40 notícias com vídeo por dia, capacidades
de partilha nas redes sociais, tais como Facebook e Twitter, assim como o acesso a uma galeria de imagens.
Todos os conteúdos noticiosos como fotos ou vídeos podem ser visualizados em alta resolução. Outra
funcionalidade diferenciadora é o acesso à programação do canal TVI24 e aos programas que o utilizador não
teve oportunidade de ver na televisão, podendo os mesmos serem visualizados directamente do iPad, em
qualquer momento e em qualquer lugar.
De acordo com Paulo Lopes, Sales & Marketing Manager da Xpand IT, “No momento actual que a indústria
dos media atravessam, iniciativas como a TVI24 HD são a chave para o sucesso. Desde o início da parceria
entre a Xpand IT e a Media Capital Multimédia ficou bem claro que se pretendia alcançar muito mais do que
disponibilizar conteúdos num dispositivo móvel. O grande desafio foi criar uma aplicação que elevasse a
forma como as pessoas acedem e visualizam os conteúdos noticiosos, tornando a aplicação uma
extensão aos meios tradicionais TV e Web.”
Ao longo dos últimos 3 anos, a Xpand IT tem feito uma aposta única na sua oferta de mobilidade
empresarial. Com uma abordagem diferenciadora, e com soluções específicas nas áreas de mobile marketing,
mobile customer experience e Mobile Worker, a Xpand IT é hoje uma das empresas de referência a nível
nacional na especialidade, contando com um vasto portfólio de mais de 20 aplicações desenvolvidas e
disponibilizadas na App Store, e muitas outras disponibilizadas para as plataformas Android e Symbian.

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.
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