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Xpand IT desenvolve plataforma para Concurso de
Criatividade Sardinhas - Festa de Lisboa
Xpand IT e a EGEAC desenvolveram em conjunto a plataforma online do Concurso de
Criatividade Sardinhas das Festas de Lisboa. Com o número de inscrições a aumentar de ano
para ano, a plataforma é uma ferramenta fundamental na simplificação dos processos de
gestão, privilegiando sempre a interação com os participantes.
A Xpand IT empresa global especialista em soluções de Business Intelligence, Big Data, Middleware e
Mobilidade Empresarial em parceria com a EGEAC – Empresa Gestão de Equipamentos e Animação
Cultural para o desenvolvimento da plataforma online do Concurso de Criatividade Sardinhas Festas de
Lisboa. A 5ª edição deste concurso vai desafiar todos os criativos a mostrarem o que cabe numa
sardinha premiando as cinco propostas mais criativas. O projecto consistiu na implementação do
portal público para a submissão de propostas a concurso e do back office de gestão, recorrendo a
algumas das mais reconhecidas soluções Microsoft nomeadamente o Microsoft Azure.
Para Sérgio Viana, Associate Partner & Microsoft Solutions Lead na Xpand IT – O dese volvi e to
desta plataforma permitiu-nos tirar partido no nosso know-how em prol de uma iniciativa com um
impacto real na comunidade. Desde o início que a Xpand IT está empenhada em trabalhar com a
EGEAC para construir uma plataforma que permita simplificar processos e aumentar o alcance do
concurso, de uma forma que faça com que as pessoas se continuem a identificar com a iniciativa.
Enquanto Microsoft Gold Patner recorremos ao Azure para desenvolver mais uma solução robusta e
escalável que se ajusta às necessidades aplicacionais e te po real.
Para Rita Castel-Branco, Diretora de Comunicação e Imagem da EGEAC – O dese volvi e to de u
projeto tecnológico inovador que nos permitisse o tratamento, gestão e avaliação de propostas num
concurso que até este ano recebeu mais de 20.000, de mais de 50 países, era fundamental à sua
continuidade e crescimento. Para além da maior acessibilidade na entrega de propostas, a plataforma
permitiu maior agilidade na seleção de propostas, gestão da informação inerente ao concurso e, no
futuro, a criação de uma galeria para apresentação das propostas que se candidataram. O projeto em
parceria com a Xpand IT, o apoio e a consultoria diária e, sobretudo, o envolvimento, conhecimento e
entusiasmo demonstrados, têm sido os fatores críticos para o sucesso deste projeto.
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Agradece-se a divulgação desta notícia
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".

