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Xpand IT presente no IDC Big Data & Analytics Fórum
Este grande evento empresarial, organizado pela IDC Portugal, vai reunir um painel de
especialistas para discutir a temática de Big Data. Oportunidades, desafios, soluções
tecnológicas e casos de estudo são alguns dos tópicos em agenda.
Segundo os mais recentes estudos realizados pela IDC, o volume de conteúdos digitais irá
crescer de 2.7 ZB em 2012 para 8 ZB em 2015, impulsionado pelo crescimento dos utilizadores
da Internet, redes sociais, sensores interligados e dispositivos inteligentes. Perante este
cenário as empresas estão a redefinir as suas formas de trabalho, modelos de negócio e a
forma como interagem com os seus consumidores. Para abordar estes temas vão estar
presentes oradores da Xpand IT e de outras empresas que efectivamente já começaram a
explorar esta nova realidade. O evento decorrerá no Instituto Superior Técnico - Salão Nobre,
Lisboa durante o dia 20 de Junho de 2013, entre as 09h00 e as 13h15. As inscrições já estão
disponíveis no site da IDC Portugal.
A Xpand IT vai marcar presença como patrocinador Platinum, estando agendadas 2
apresentações ao longo do seminário e será possível conhecer toda a oferta nas áreas de Big
Data, Business Intelligence, BPM e Mobilidade Empresarial, visitando o stand disponibilizado
para o efeito. Os oradores convidados da parte da Xpand IT serão: André Simões, BI Architect
a d Big Data Eva gelist co o te a: Desafio Big Data . A segu da apresentação será o
estudo de caso da AIRC, referente à implementação da solução Pentaho Business Analytics
como ferramenta de análise para grandes volumes de dados.
Com o crescimento do volume de dados a nível global, a abordagem Big Data tem vindo a
ganhar cada vez mais força. Esta definição estratégica engloba hardware e software capaz de
integrar, organizar, analisar e apresenta dados capazes de conduzir a valiosos insights de
negócio. A Xpand IT é uma empresa global especializada nas áreas de Big Data, Business
Intelligence, BPM & Enterprise Middleware e Mobilidade Empresarial.
Gabinete de Imprensa
Filipe Monteiro – Marketing Assistant & Digital Marketing Planner
Telefone: + 351 21 896 71 50 | +351 91 351 50 37
E-mail: filipe.monteiro@xpand-it.com
Facebook.com/Xpand-IT
@xpandit
Linkedin.com/company/Xpand-it

Agradece-se a divulgação desta notícia
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A Xpand IT é uma empresa global, especialista no planeamento estratégico, consultoria, implementação e manutenção de
software empresarial, totalmente adaptado às necessidades de cada cliente. Com uma vasta oferta de serviços e produtos
nas áreas Business Intelligence, Big Data, BPM & Enterprise Middleware, Mobilidade Empresarial e Plataformas Colaborativas,
a Xpand IT diferencia-se através de uma abordagem inovadora suportada em ferramentas, processos e metodologias ágeis,
mapeadas com CMMI. Com uma postura transparente e de cooperação com clientes espalhados pelos 5 continentes, a Xpand
IT é hoje reconhecida pelo seu profundo conhecimento tecnológico e "Paixão pela Excelência".

