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Xpand IT marca presença no evento IDC Directions 2013
A 16ª edição deste evento de referência no mercado das TIC vai reunir algumas
personalidades nacionais que irão discutir o papel da Cloud, Mobilidade, Social Business
e Big Data na reconstrução da competitividade da economia portuguesa.
A Xpand IT, empresa global com especialização nas áreas de Mobilidade Empresarial, Business
Intelligence, Big Data, BPM & Enterprise Middleware e Cloud Computing vai marcar presença no
evento IDC Directions 2013. Este evento empresarial irá focar-se na restruturação que está a ser
realizada em empresas de diversos sectores, como forma de continuarem competitivas num mundo
cada vez mais global. Para abordar estes temas vão estar presentes algumas das maiores empresas
nacionais e internacionais, contando ainda com um momento de humor protagonizado pelo
ContraPoder – O programa de sátira com personagens como: Paulo Portas e Travessas, Ai Jesus, José
Rodrigues dos Prantos ou Lili Caneçauros. Este evento vai decorrer no Centro de Congressos do Estoril
durante o próximo dia 24 de Outubro, entre as 09h00 e as 18h00. As inscrições podem ser realizadas
no site da IDC Portugal em www.idc.pt.
Num quadro de reestruturação, onde a internacionalização, a eficiência operacional, a agilidade e a
inovação são aspetos chave em casos de sucesso em Portugal, as TIC têm sido um dos pilares
fundamentais para suportar esta mudança. O novo paradigma de TI desenvolvido em redor das
soluções de Mobilidade, Cloud, Social Business e Big Data é onde se têm verificado maiores ganhos de
competitividade para suportar a internacionalização, aumentar a eficiência operacional, inovar ao nível
da oferta e tornar as organizações mais ágeis e capazes de se adaptarem às condições de mercado.
A Xpand IT, vai marcar presença como Silver Expositor, onde terá um stand para dar a conhecer as
suas soluções para cenários de negócios em que as empresas procuram conjugar o aumento da
eficiência com a redução de custos com TI. Com uma vasta oferta nas áreas de Mobilidade
Empresarial, Business Intelligence, Big Data, Cloud Computing e BPM/SOA, o objetivo da Xpand IT
passa por dar a conhecer um conjunto de soluções e produtos de referência nas áreas mencionadas,
que permitem dar resposta aos principais desafios da atualidade.
Cloud, Mobile, Social Business e Big Data começam a ser considerados os pilares base para a mudança
de direção rumo a uma economia mais eficiente, qualificada, ágil, global e, em suma, mais
competitiva. Com a participação no Directions 2013, pretende-se contribuir para a discussão em torno
do papel das TIC no relançamento da economia portuguesa e na competitividade das organizações.
Mais informações:
http://www.cvent.com/events/idc-directions-2013/event-summary-80eb6e42d9184786a32c66f88f19ce58.aspx
http://www.xpand-it.com/pt/2011-09-20-15-27-32/xpand-it-marca-presenca-no-evento-idc-directions-2013
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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".
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