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Xpand IT torna-se parceiro da ESOP   

A consultora tornou-se oficialmente num associado ESOP para fomentar iniciativas que 

promovam a implementação de soluções open source nas organizações. A Xpand IT é 

parceira de líderes mundiais como Red Hat, Pentaho ou Actian/Vectorwise, contando já 

com vários casos de sucesso em clientes de referência internacional. 
 

 

A Xpand IT, empresa global com especialização nas áreas de Business Intelligence, Big Data, BPM & 

Enterprise Middleware e Mobilidade Empresarial, anuncia a realização de uma parceria com a ESOP – 

Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas. A vasta experiência na implementação 

de soluções open source, parcerias estratégicas com líderes mundiais e os casos de sucesso em clientes 

de várias indústrias, são algumas das razões que permitiram à Xpand IT tornar-se membro associado 

da ESOP e assim ter um papel mais ativo na promoção deste tipo de soluções. Neste âmbito, a 

consultora está a oferecer um OSS Assessment Gratuito que contempla a entrega de um plano 

estratégico para adoção de aplicações open source nas organizações portuguesas. As condições da 

campanha estão disponíveis no site da Xpand IT. 
 

Numa altura em que a procura por soluções open source é cada vez mais evidente, existem áreas 

estratégicas em que é possível migrar de software proprietário. Com base nesta premissa, a Xpand IT 

tem realizado inúmeras iniciativas em que procura dar a conhecer os seus casos de sucesso em setores 

como Banca, Seguros, Telecomunicações, Retalho e Administração Pública. Destaque para o evento 

JBoss@Portugal2013 que se realizou no passado dia 04 de Junho, no Hotel Myriad, Lisboa. A Xpand IT 

tem-se destacado como parceiro de referência em Portugal nas vertentes de Big Data, BI, Middleware, 

Enterprise Portals e Gestão documental, trabalhando com tecnologias como: Red Hat/ JBoss, Pentaho, 

Vectorwise, Mongo DB, Cloudera, Hadoop, Liferay, Openbravo, entre outras. 
 

Segundo Paulo Lopes, Partner da Xpand IT, esta parceria é um passo interessante para se retirarem 

si ergias a pro oção e i tegração deste tipo de soluções: pela ossa experiê cia o terre o, 
verificamos que as empresas portuguesas estão a apostar cada vez mais neste tipo de tecnologias mas 

ainda são poucas as que a têm uma estratégia integrada com as tecnologias já existentes. Nesse 

sentido, mais que promover a solução, procuramos dar a conhecer os benefícios estratégicos que cada 

tecnologia pode vir a entregar à orga ização . 
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