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ISQ lança aplicações móveis para iPad e iPhone   

Os utilizadores vão agora ter acesso a toda a oferta formativa/consultoria técnica 

através dos seus dispositivos móveis. As aplicações foram desenvolvidas pela Xpand IT 

e já estão disponíveis na AppStore de forma gratuita. 
 

 

A Xpand IT, empresa líder no desenvolvimento de aplicações móveis empresariais, anuncia o 

lançamento oficial das aplicações móveis do ISQ - Entidade privada que presta serviços de inspeção, 

ensaio, formação e consultoria técnica. A aplicação vem atender à necessidade de disponibilizar 

informação detalhada dos seus cursos/ações de formação em dispositivos móveis, oferecendo maior 

comodidade e melhorar a experiência dos seus utilizadores. Destinadas a dispositivos iOS (iPad e 

iPhone), as apps tiram partido de novas funcionalidades que prometem melhorar a experiência do 

utilizador e criar um canal de comunicação bastante apreciado pelo público em geral. As aplicações 

móveis do ISQ já estão disponíveis na AppStore de forma gratuita. 

 

A aplicação apresenta-se com uma navegação simples e intuitiva, dividida em 3 módulos centrais: 

Pesquisa, Cursos e Centros. Os utilizadores podem realizar uma pesquisa avançada de todos os cursos 

técnicos que a instituição oferece, através de critérios como: área de formação, região, localização, 

preços, etc. Outro dos grandes benefícios é o facto de poder realizar a sua pré-inscrição em 

determinada formação de forma simples e rápida ou até mesmo descobrir como chegar às instalações 

do ISQ. Com rapidez e simplicidade, o utilizador terá acesso a um conjunto de funcionalidades 

exclusivas, pesquisar informações úteis e reservar o seu lugar em determinada formação. 

 

Xpand IT enquanto empresa líder no desenvolvimento de aplicações móveis, com mais de 100 

aplicações na App Store e no Google Play, tem verificado que a área de mobilidade continua com um 

crescimento bastante interessante, tendo em conta o atual paradigma de crise económica que se vive 

em Portugal. Após o desenvolvimento de diversas aplicações móveis para clientes de referência dos 

mais diversos setores de atividade, destaque para o facto de notar-se uma maior consciencialização 

das empresas para o facto deste canal de comunicação necessitar de uma estratégia alinhada com os 

objetivos da organização. 
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