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Real-Time Charts e HTML5 na nova versão do Pentaho FusionCharts Plugin
Já está disponível a versão 2.1.0 do plugin que permite criar gráficos interativos em Flash e
agora em HTML5, dentro da plataforma de Pentaho Business Analytics. Esta nova atualização
apresenta melhorias ao nível dos gráficos suportados, integração com outras aplicações e
otimização para dispositivos móveis.
A Xpand IT anuncia a versão 2.1.0 do Pentaho FusionCharts Plugin solução de dashboarding gratuita com mais de 40 tipos de gráficos
interativos para a plataforma Pentaho Business Analytics. O plugin
apresenta novidades como: disponibilização de Real-Time Charts;
otimização da experiência em dispositivos móveis - passando a suportar gráficos em HTM5 e a
possibilidade de utilizar a biblioteca de gráficos no Pentaho Dashboards EE. Esta nova versão
será oficialmente apresentada à comunidade no próximo dia 14 de Fevereiro pelas 16h00
durante o webinar: Advanced Dashboard Techniques for Business Intelligence . O download do
plugin, bem como a inscrição no evento, já podem ser realizados, de forma gratuita, através do
site da Xpand IT.
O FusionCharts Pentaho Plugin assume-se como uma alternativa capaz de aliar a vertente
funcional da plataforma Pentaho Business Analytics à vertente estética proporcionada pela
biblioteca de gráficos mais utilizada no mercado empresarial. Quanto aos principais motivos
para o desenvolvimento desta nova versão, a Xpand IT destaca o fato deste plugin ter atingido
um número significativo de utilizadores em contextos de mobilidade e daí a necessidade de
optimizar a experiência visual neste tipo de dispositivos. Para além dos benefícios
mencionados, o plugin também integra componentes de Real Time Charts para utilização no
Community Dashboard Editor (CDE).
A Xpand IT é Pentaho Gold Partner e Revendedor Global da FusionCharts. Com a realização da
presente aliança estratégica, o objetivo da Xpand IT passa por oferecer um leque de soluções
de referência aos seus clientes. A FusionCharts é uma solução líder de mercado na classe
empresarial. Com mais de 20.000 clientes e 450.000 utilizadores em todo o mundo, é usada por
mais de 80% das empresas da Fortune 500.
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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
Excelência".

