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iPad: TVI tem App Portuguesa número 1
A aplicação TVI para iPad é a melhor classificada entre as portuguesas no top Apple.
A app da TVI, lançada em fevereiro deste ano, ocupa a sétima posição
no ranking absoluto. No top iPhone, a TVI aparece também muito bem
classificada, na 15ª posição.
Na app TVI pode ver, por exemplo, os jogos da Liga dos Campeões, os
vídeos do Secret Story e o direto da emissão.
Além da app TVI (também disponível para android e windows phone), a Media Capital
Digital lançou também aplicações TVI24, Maisfutebol e Marcelo Rebelo de Sousa, todas
disponíveis na app store.

FONTE: TVI 24,

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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