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Consultoria gratuita para avaliar e definir estratégia Open Source das
Organizações
A partir do mês de Março, a Xpand IT, empresa especialista em tecnologias Open Source vai
oferecer um plano de diagnóstico e definição estratégica de adoção de software livre nas
organizações Portuguesas. O plano irá abranger as áreas de BI, SOA e EAP.
Numa altura em que o Estado Português prevê poupar 100 milhões de Euros/Ano através da
migração para tecnologias open source, a Xpand IT lança uma campanha direcionada às
organizações portuguesas. A partir de Março de 2013, uma equipa de especialistas desta
consultora estará dedicada a realizar ações gratuitas de análise e definição de um plano
estratégico de migração e adoção e tecnologias Open Source, tendo como objetivo a redução
de custos, aumento de performance e competitividade empresarial. Esta iniciativa abrange as
áreas de (BI) Business Intelligence, (SOA) Service Oriented Architecture e (EAP) Enterprise
Application Platforms. Para beneficiar desta campanha, o pedido de assessment deve ser
realizado através do site da Xpand IT, estando o mesmo sujeito a respetiva validação.
Segundo Paulo Lopes, Partner da Xpand IT, esta iniciativa é extremamente importante para a
orientação das empresas no que se refere a esta temática: Neste momento verificamos que as
empresas portuguesas apostam nestas tecnologias em migrações pontuais mas poucas são as
que realmente têm uma estratégia Open Source bem definida e integrada com as tecnologias já
existentes. Com esta iniciativa acreditamos ser possível chegar a reduções de custos na ordem
dos 80% em algumas áreas, sem abdicar da qualidade e segurança a que os gestores estão
habituados com o software proprietário .
Numa altura em que a procura por soluções open source é cada vez mais evidente, é necessário
ter em conta que nem todos os projetos estão isentos de riscos. Nesse sentido, esta iniciativa
procura transmitir às empresas todas as ferramentas e metodologias necessárias para uma
gestão de mudança consciente e eficaz. Com uma vasta experiência na implementação de
soluções open source, a Xpand IT tem-se destacado como parceiro de referência em Portugal
nas vertentes de Business Intelligence, Middleware, Enterprise Portals e Gestão Documental,
trabalhando com tecnologias como: Red Hat/JBoss, Pentaho, Liferay, Alfresco entre outras.
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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
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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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