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Xpand IT torna-se no Principal Parceiro Red Hat em Portugal com especialização
em Enterprise Middleware
A Xpand IT é a primeira empresa portuguesa a obter o estatuto de Red Hat Premium Business Partner ,
com especialização em Enterprise Middleware. Após várias implementações bem-sucedidas no mercado
português, esta distinção posiciona a consultora como a grande referência neste segmento de mercado.

Poucos dias após o lançamento da versão 6.4 do Red Hat Enterprise Linux, a líder
mundial em soluções open source, aproveita para distinguir o desempenho superior e
experiência comprovada da Xpand IT enquanto parceiro oficial e revendedor da marca
em Portugal. No âmbito desta sólida relação comercial, a empresa recebeu no passado
dia 26 de Fevereiro, o estatuto de Red Hat Premium Business Partner , desta a do-se
como referência no segmento de Middleware Aplicacional. As empresas vão agora
avançar com uma série de iniciativas que visam analisar o estado de maturidade open
source das organizações nacionais, nas vertentes de EAP (Enterprise Application
Platforms) e SOA (Services Oriented Architecture).
Em Outubro passado, a tecnológica portuguesa já tinha recebido a distinção de Melhor Iniciativa de
Marketing de
realizada por parceiros Red Hat na Península Ibérica. Os ossos par eiros,
desenvolveram um importante trabalho na difusão das tecnologias open source, com elevado patamar
de excelência no desenvolvimento deste mercado. Esta distinção visa premiar todo o trabalho
desenvolvido pela Xpand IT não só ao nível da implementação de soluções como também na
divulgação deste tipo de te ologias , de larou “a tiago Madruga – Diretor Geral da Red Hat Iberia.
Já para Paulo Lopes – Partner & Chief Commercial Officer da Xpa d IT: este é um momento de
grandes iniciativas open source e Portugal , refere ia do o exe plo a Ad i istração Pú li a,
onde o Estado pretende poupar aproximadamente 100 milhões de Euros/Ano. Para 2013, a Xpand IT
tem agendado um conjunto de ações como: novas campanhas, ciclos de conferências, eventos
corporativos e uma contínua aposta na divulgação de soluções à comunidade Red Hat/JBoss em
Portugal.
Numa altura em que o mercado português começa a dar sinais de que as tecnologias open source são
um caminho viável para a redução de custos com as infra-estruturas de TI, a Xpand IT reforça assim o
seu posicionamento enquanto parceiro de referência na área de Middleware Aplicacional em Portugal.
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Agradece-se a divulgação desta notícia
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 & 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".

