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Xpand IT torna-se Microsoft Gold Partner
A Microsoft atribui o nível máximo de certificação à Xpand IT, premiando o seu domínio
da tecnologia e o forte sentido de compromisso com o cliente. Com implementações de
sucesso em algumas das maiores empresas de nacionais, esta distinção posiciona a
consultora como parceiro de referência em tecnologias Microsoft
A Xpand IT, empresa global com especialização nas áreas de Mobilidade Empresarial, Big Data,
Business Intelligence e Enterprise Middleware, anuncia oficialmente a distinção de Gold Partner
por parte da Microsoft Corporation. Para alcançar o estatuto de Gold, a Xpand IT teve que cumprir
todos os critérios previstos no programa de canal da Microsoft, de onde se destacam: processos
de certificação da equipa de consultores, referências de clientes e os resultados do inquérito de
satisfação submetido pela Microsoft aos clientes da Xpand IT. Com uma experiente equipa de
consultores especializados e após várias implementações de sucesso em algumas das maiores
empresas nacionais, a Xpand IT vê assim reforçado o seu posicionamento enquanto especialista
em soluções Microsoft para o mercado português.
Para Sérgio Viana, Associate Partner & Microsoft “olutio s Lead, Xpa d IT: Esta distinção de
Microsoft Gold Patner era uma das prioridades estratégicas da Xpand IT para este ano de 2014.
Após o investimento realizado na criação do Microsoft Solutions Center by Xpand IT e de todo o
trabalho que temos vindo a realizar em várias empresas nacionais, acreditamos que o balanço tem
sido bastante positivo e que felizmente o número de projetos tem continuado a aumentar a um
nível bastante interessante. Com este estatuto, procuramos continuar a dar uma garantia de
excelência aos nossos clientes e continuar a reforçar o nosso posicionamento enquanto empresa
de referê ia esta área .
É com enorme agrado que reconhecemos a Xpand IT como nosso parceiro Gold. Esta distinção
premeia o trabalho de qualidade superior que tem vindo a ser realizado, atingindo o nível máximo
de certificação atribuída pela Microsoft. A Xpand IT provou ser uma empresa especialista no
desenho de soluções com recurso às nossas tecnologias, tornando-se parceiro de referência para
ajudar a organizações, um pouco por todo o mundo, a tirarem partido destas soluções para
al a çare os seus o jetivos e presariais . _____________________Microsoft Corporation.

XPAND IT
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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