Press Release
Seminário de Business Analytics reúne Casos de Sucesso Nacionais
O poder do Business Intelligence e Business Process Management na tomada de decisão
Business Analytics: BI & BPM Transforming Decision Making, trata-se de um evento organizado
pela IDC Portugal, onde serão abordados temas ligados à medição de resultados com recurso às
novas soluções de Business Intelligence e Business Process Management. O seminário que conta
com as principais empresas de referência do sector, terá lugar na Reitoria da Universidade Nova
de Lisboa Campus de Campolide durante o próximo dia 15 de Março pelas 08h30.
A Xpand IT enquanto empresa patrocinadora platinium, vai estar presente através da
apresentação do estudo de caso de Business Intelligence: Estradas de Portugal – Como
implementar uma solução eficaz, focada no utilizador e com baixo custo. Este evento destina-se
a gestores das mais diversas áreas de actuação, desde Sistemas de Informação, Planeamento
Estratégico, Análise de Risco, Consultoria ou Marketing.
Este evento, procurará dotar todos os presentes de conhecimentos e algumas soluções
disponibilizadas pelas novas plataformas de Business Intelligence e Business Process
Management. Serão utilizadas metodologias que permitem: articular a vertente teórica e prática,
definir prioridades e estratégias de negócio, aumentar a flexibilidade e com isso reduzir custos
através do aumento de eficiência.
Para mais informações poderá consultar a página oficial do evento:
Inscreva-se Aqui:
Página do Evento: http://www.idc.pt/events/eventos_2012-03-15.jsp
Inscrição: http://www.idc.pt/events/inscricao_2012-03-15.jsp
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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".

