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Xpand IT e Red Hat anunciam evento JBOSS@PORTUGAL2013
Este evento empresarial será focado nas oportunidades de redução de custos e aumento de
agilidade empresarial por via da adoção de soluções open source. A agenda deste ano contará
com a apresentação do novo portfólio da Red Hat/JBoss, identificação das principais
tendências tecnológicas, demonstrações técnicas e casos de sucesso.
A Xpand IT - empresa portuguesa especialista em middleware empresarial em colaboração
com a Red Hat – Líder mundial em soluções open source, acabam de anunciar a realização do
evento JBoss@Portugal2013. Este evento empresarial será totalmente focado em temáticas
como: Service Oriented Arquitecture, BPM, Big Data, e Enterprise Aplications Platform, onde
serão debatidas as principais oportunidades de redução de custos com infra-estruturas de TI e
aumento da inovação e agilidade empresarial por via das soluções open source. O evento terá
lugar no Hotel Myriad – Parque das Nações - Lisboa, durante o próximo dia 04 de Junho entre
as 08h45 e as 12h30. As inscrições são gratuitas mediante inscrição e já estão disponíveis
através do site da Xpand IT.
No JBoss@Portugal2013 serão exploradas as novas formas que as empresas têm ao seu dispor
para se ligarem a um ecossistema de inovação e assim apoiarem as suas decisões perante os
novos paradigmas de TI. O evento destina-se aos gestores de áreas como: Sistemas de
Informação, Planeamento Estratégico, BPM Project Managers, Enterprise Architects, Analistas
de Risco & Compliance, entre outras. A iniciativa procura dotar todos os presentes de uma
visão a forma como as soluções JBoss Data Grid, JBoss BRMS, SOA Platform e jBPM podem
criar valor enquanto ferramentas de apoio à implementação de uma estratégia empresarial.
No atual paradigma de crise económica, alguns especialistas consideram não fazer sentido
suportar os elevados custos das licenças do software proprietário existindo outras soluções
com um nível de maturidade bastante confiável. Sendo a procura de alternativas open source
cada vez mais evidente, este tipo de decisão pode ter riscos associados. Esta iniciativa visa dar
a conhecer algumas ferramentas e metodologias necessárias para uma gestão de mudança
consciente e eficaz no seio das organizações.
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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".

