Press Release
Xpand IT vai marcar presença no Directions 2012
A 15ª edição deste evento de referência no mercado das TIC vai reunir algumas
personalidades nacionais que irão discutir o papel das tecnologias de informação e
comunicação no relançamento do futuro das organizações portuguesas.
Num atual contexto de profundas mundanças económicas e sociais, esta edição do Directions
2012 destacará a importância das novas tecnologias, bem como o seu papel estratégico para o
relançamento da economia nacional. Para nos falar destes temas vão estar reunidos
representates do Estado Português bem como de algumas das principais empresas nacionais e
internacionais. O seminário contará também com a participação do humorista Herman José
ue i fala so e: Riso - ou a i po t ia das e do fi as a e upe aç o e o ó i a! . Este
evento decorrerá no Centro de Congressos do Estoril durante o dia 18 de Outubro, entre as
9h30 e as 18h00.
No actual paradigma de crise económica que se verifica na Zona Euro, alguns especialistas
acreditam que esta pode ser uma oportunidade de restruturação do tecido económico
nacional. Nesse sentido, os principais temas em análise serão: i) a evolução do mercado em
Portugal; ii) a gestão de transformações disruptivas; iii) a necessidade de repensar a estrutura
da empresa e das tecnologias em todas as suas dimensões; vi) a importância do Capital
Humano; v) a apreciação do impacto dos aspetos sociais, móveis e virtuais.
A Xpand IT, vai marcar presença como Exhibitor, onde terá um stand para dar a conhecer as
suas soluções para cenários de negócios em que as empresas procuram conjugar o aumento
da eficiência com a redução de custos com TI. Com uma vasta oferta nas áreas de Business
Intelligence, Business Process & Integration, Enterprise 2.0 e Enterprise Mobility, o objetivo da
Xpand IT passa por dar a conhecer um conjunto de soluções de referência nas áreas
mencionadas, que permitem dar resposta aos principais desafios da actualidade.
As TIC começam a ser um dos pilares base para a mudança de direção rumo a uma economia
mais eficiente, qualificada, ágil, global e, em suma, mais competitiva. Com a participação no
Directions 2012, pretende-se contribuir para a discussão em torno do papel das tecnologias
de informação no relançamento da economia portuguesa e na competitividade das
organizações.
Página do Evento: http://www.idc.pt/events/eventos_2012-10-18.jsp
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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
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