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Xpand IT e WSO2 estabelecem
parceria estratégica para Gestão de APIs
A Xpand IT anuncia a realização de uma parceria estratégica com a WSO2 para fornecer a
plataforma WSO2 API Manager para o mercado português. Esta solução 100% open source
para gestão de APIs é usada em algumas das principais organizações da Fortune 500.
A Xpand IT, empresa com especialização nas áreas de BPM & Enterprise Middleware, Business
Intelligence, Big Data, Soluções de Colaboração e Desenvolvimento de Software e Mobilidade
Empresarial, anuncia a oficialização de uma parceria estratégica com a WSO2. Esta parceria visa reforçar
a oferta já existente na área de Enterprise Middleware, apostando nesta solução para publicação de APIs,
criação e gestão de uma comunidade de developers, bem como para o roteamento escalável do tráfego
da API. Tal como o restante portfólio da WSO2, o API Manager é 100% open source e de fácil integração
em infra-estruturas já existentes. Para além da parceria com a WSO2, o portfólio de serviços/produtos
nesta área é composto por tecnologias de referências tais como: Red Hat/JBoss, Akana Software, TIBCO,
entre outras.
Pedro Gonçalves, Partner & Chief Technology Officer da Xpa d IT afi a Esta parceria com a WSO2 é um
marco importante para nós, na medida em que acreditamos que existem milhares de diferentes cenários
em que as empresas podem beneficiar com uma estratégia baseada em gestão de APIs. A WSO2 partilha
a nossa visão relativamente à integração de processos de negócio, disponibilizando uma plataforma para
distribuir o consumo de APIs entre equipas internas, parceiros e programadores, para que seja possível
integrar as informações disponíveis no portal de administração de forma simples e rápida. Esta solução
fornece ferramentas para gestão de APIs em contexto empresarial, ajudando os clientes a atingir
elevados níveis de flexibilidade e performance, adaptando-se facilmente a uma infra-estrutura já
existe te .
Para Nirosh Perera - Senior Director, Partnerships da W“O2: A Xpa d IT te u lo go histo ial o ue
diz respeito a tecnologias open source para uso empresarial e como tal, estamos orgulhosos por poder
contar com a Xpand IT como parceiro de referência para o mercado Português. Nesta fase inicial
queremos dar o maior nível de suporte aos nossos parceiros tecnológicos, em particular a Xpand IT, com
a qual já estamos a desenvolver os primeiros projetos em empresas do mercado português. Pela visão de
negócio, sentido de compromisso e reconhecida experiência demonstrada em tecnologias open source,
a edita os ue esta pa e ia está total e te ali hada o a ossa est atégia glo al de expa são .
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WSO2 oferece um portfólio de soluções de middleware que permite às organizações construir, integrar e
gerir APIs, aplicações e serviços web na cloud ou em dispositivos móveis. A plataforma também oferece
avançadas funcionalidades de análise, permitindo ter uma visão instantânea do comportamento das
APIs. Atualmente, algumas das maiores empresas do mundo confiam na plataforma da WSO2 para a
gestão de processos críticos de negócio. Cisco, Ebay ou Suva são algumas das empresas que usam a
plataforma da WSO2 para gestão das suas APIs.
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