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IDC Portugal lança App de Publicações usando o serviço Leafshelf 

A IDC Portugal desenvolveu a sua aplicação móvel Pu li ações IDC  disponível para 

iPhone e iPad. Esta aplicação foi criada com recurso ao Leafshelf – Serviço de Mobile 

Digital Publishing recentemente lançada pela Xpand IT. 

Com o lançamento desta aplicação móvel, a IDC Portugal vai disponibilizar um conjunto de 

publicações gratuitas relacionadas com a área das Tecnologias de Informação. Esta solução de 

mobilidade foi criada pela IDC Portugal em colaboração com a Xpand IT, recorrendo ao serviço 

Leafshelf, que permite a criação de aplicações de digital Publishing para diversas plataformas 

móveis. Esta aplicação será gratuita e inicialmente estará disponível apenas para os dispositivos 

móveis com sistema operativo iOS (iPhone e iPad), sendo em breve lançada a versão Android 

(Smartphone e Tablet).  

Esta App de conteúdos foi publicada no presente mês de Dezembro e já está disponível na App 

Store, onde poderá consultar a informação detalhada, bem como realizar o respetivo download. 

Com esta aplicação qualquer utilizador poderá manter-se a par de tudo o que acontece no 

universo das tecnologias de informação, aceder a conteúdos exclusivos, conhecer a opinião de 

especialistas da área e muito mais. Os conteúdos publicados são dirigidos essencialmente a 

profissionais da área das Tecnologias de Informação, decisores empresariais e potenciais 

investidores.  

A Xpand IT enquanto empresa líder no desenvolvimento de soluções de mobilidade, anunciou o 

lançamento oficial do Leafshelf – Solução de Mobile Digital Publishing, em Novembro passado, 

que visa ampliar o alcance de todas as empresas e indústria dos media. Esta inovadora solução 

promete revolucionar a forma como as organizações disponibilizam conteúdo digital, permitindo 

de forma simples, rápida e eficiente, criar aplicações e de forma totalmente adaptada à marca. 

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 fatos. 
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