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Estudo independente considera plataforma Pentaho Business
Analytics – solução de referência na categoria de Business
Intelligence!
Pentaho Business Analytics é considerado pela Ventana Research, um produto maduro e
com garantias de excelência para o cliente.
Após o recente anúncio da Pentaho Corporation que dava conta de um crescimento das vendas
na ordem dos 340% a nível mundial, a entidade divulga agora os resultados de uma pesquisa
independente realizada sobre a plataforma Pentaho Business Analytics. A suite de Business
Intelligence mais conhecida no mundo open-source, foi considerada uma solução de topo a nível
mundial pelas caraterísticas distintivas que apresenta. Esta distinção confirma a evidente
satisfação dos seus utilizadores que a consideraram um produto maduro e com garantias de
excelência. O Estudo foi realizado pela Ventana Research – analistas especializados na área de
Tecnologias de Informação.
Segundo Mark Smith – CEO da Ventana Research: A procura pela integração de dados em
tempo real, e consistência dos mesmos, está a levar as empresas a focarem-se na automatização
dos processos por forma a conseguirem obter maiores ganhos de eficiência. Esta avançada
solução de Business Intelligence combina a integração de dados e análise de negócios numa
plataforma que permite facilmente aceder, integrar, visualizar e explorar os dados por forma a
poder analisar os resultados das organizações e impactos de novas decisões. A plataforma
permite a integração de dados a partir de qualquer fonte, além de fornecer um conjunto de
aplicações de negócio com uma interface intuitiva, que pode em maior parte dos casos ser gerida
por utilizadores não técnicos.
A Xpand IT enquanto parceiro integrador e revendedor da tecnologia para a região de EMEA,
com especial enfoque nos mercado Português e PALOPs, considera que este este é um produto
com uma margem de crescimento elevada, sendo as principais vantagens tecnológicas e
financeiras. Em contextos de crise os departamentos de TI estão alinhados com a necessidade de
redução de custos e melhoria da eficiência da organização, sendo este produto uma solução de
referência. Para dar a conhecer todas as funcionalidades, a Xpand IT e a Pentaho vão organizar o
evento Pentaho Test Drive que terá inicio já no próximo dia 25 de Setembro por volta das 08h45
no Hard Rock Cafe em Lisboa.
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, entre outras. De empresa local passou a
empresa global, com projetos em todos os setores 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".
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