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Xpand IT desenvolve a 1ª App Dicionário de Soldadura
A EWF – European Welding Federation, em colaboração com a Xpand IT, desenvolveu o
primeiro dicionário para a indústria de Soldadura. Esta aplicação móvel contém mais de
150 termos técnicos, estando disponível nas versões iPhone e iPad.
Com o lançamento desta aplicação móvel, a Federação Europeia de Soldadura,
União e Corte, entidade fundada em 1992 e hoje com 30 países membros
europeus, vem disponibilizar o primeiro dicionário técnico nesta área de
atividade. O Welding Dictionary contém cerca de 150 termos em 12 línguas,
que vêm seguidos de descrição, imagens ou sequências de filmes, podendo
também realizar a tradução dos termos técnicos nos mais diversos idiomas. Esta versão tem um
estará disponível para dispositivos com sistema operativo iOS, tais como iPad e iPhone. A
aplicação foi criada pela EWF – European Welding Federation, tendo a mesma sido desenvolvida
pela Xpand IT.
Esta ferramenta é dirigida a todos os interessados nesta área, desde profissionais a estudantes
ou simples curiosos. Para além das características mencionadas, destaque para o facto de
existirem atualizações constantes (termos, videos, fotos e idiomas), acesso offline ao conteúdo
desenvolvido e possibilidade de verificação do histórico de pesquisa. No que diz respeito à
estrutura da aplicação, o objetivo passa por incrementar maior usabilidade, existindo uma
divisão em seis módulos distintos – processos, equipamentos, consumíveis, técnicas, materiais e
outros.
Esta aplicação, de conteúdo pago, foi publicada no final do mês de Agosto de 2012 e já está
disponível na App Store, onde poderá consultar a informação detalhada, bem como fazer o
respetivo download. A Xpand IT enquanto empresa lider no desenvolvimento de aplicações
móveis, com mais de 90 aplicações na App Store e no Google Play, tem verificado um
crescimento exponencial desta área de negócio. Após o desenvolvimento de diversas aplicações
móveis para clientes de referência dos mais diversos setores de atividade, a Xpand IT acredita
que nos próximos anos esta área ainda terá mais espaço para crescer.
Links Úteis
Welding Dictionary (iOS)
http://itunes.apple.com/pt/app/id551056440?mt=8

Xpand IT Website
http://www.xpand-it.com

EWF Website
http://www.ewf.be/
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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". Mais informações em www.xpand-it.com

