
 
 

App IDC Portugal IT desenvolvida pela Xpand IT 
 
A Xpand IT, desenvolveu e lançou ao vivo a app da IDC no evento Directions 2011 no passado dia 27 de 

Outubro.  

 

Sendo a IDC uma entidade de referência e o Directions um evento dedicado às Tecnologias de 

Informação e Comunicação, esta foi a ocasião ideal para o lançamento da aplicação. Esta app é uma 

mais valia para todos os seguidores das iniciativas da IDC.  

 

A aplicação é essencialmente de cariz informativo, permite a consulta de todos os eventos da IDC, 

disponibilizando as informações essenciais tais como, datas, inscrições, agenda, oradores, entre outras. 

Associada a estas características está uma forte imagem gráfica com um design atrativo e navegação 

aliciante. 

 

O mercado das aplicações e plataformas mobile está em claro desenvolvimento, como tal ao 

desenvolver esta aplicação a Xpand IT acrescentou mais valor ao implementar níveis elevados de 

usabilidade proporcionando uma maior interação com o utilizador. 

 

Esta app está disponível atualmente para iPad, estando o desenvolvimento para Android agendado para 

2012. 

 

Com este lançamento a IDC reforça o seu estatuto de organização referência nas áreas de marketing 
intelligence e TIC, e a Xpand IT volta a estar associada a um lançamento de sucesso, reforçando o seu 

portfolio de apps e a posição de topo no mercado mobile em Portugal. 

 
Sobre a 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 & RFID, entre outras. De empresa local passou a empresa global, com 
projetos em todos os sectores 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". 

Sobre a IDC 

A IDC é a empresa líder mundial na área de "market intelligence", serviços de consultoria e organização de eventos para os 
mercados das Tecnologias de Informação, Telecomunicações e Electrónica de Consumo. A IDC ajuda os profissionais de 
Tecnologias de Informação, decisores empresariais e investidores a tomarem decisões sobre tecnologia e estratégias de negócio 
baseadas em factos. 

Para mais informações visite www.xpand-it.com .  
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