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Xpand IT lança campanha para melhor template do JIRA  
 

A Xpand IT lança o Xporter for JIRA Template Challenge  - Iniciativa que visa encontrar os 

melhores templates para a reconhecida plataforma de gestão de projetos - JIRA da Atlassian. 

1 Drone (DJI Phantom 3 Advanced), 1 iPad Air e 1 Apple Watch são os prémios a concurso. 
 

A Xpand IT – Atlassian Expert desde 2004, especialista em Plataformas Colaborativas & Desenvolvimento 

de Software, Business Intelligence, Big Data, Middleware e Mobilidade Empresarial, decidiu lançar uma 

campanha para encontrar os melhores templates para a plataforma JIRA da Atlassian. A ideia será 

desafiar toda a comunidade, incluindo perfis como: gestores de projeto, marketeers, designers, criativos, 

entre outros, a submeterem os seus templates com o objetivo de melhorar a biblioteca disponibilizada 

pelo Xporter for JIRA. A concurso vão estar prémios como: 1 Drone (DJI Phantom 3 Advanced), 1 iPad Air 

e 1 Apple Watch. Além dos prémios, os participantes estão também habilitados a ver o seu trabalho 

exposto no Altassian Marketplace. Os templates podem ser submetidos até ao próximo dia 21 de 

Setembro, em formato Microsoft Word (Docx.), através do JIRA Service Desk Template Challenge.  

No contexto do concurso, os participantes devem submeter templates para uso em contexto profissional, 

exemplos como: release notes, status reports, card boards, issue reports, backlog documents, issue list 

reports ou qualquer outro tipo de template útil para os utilizadores da plataforma JIRA. O JIRA é das mais 

reconhecidas ferramentas para gestão de projetos ágeis que permite gerir atividades e tarefas, bem 

como monitorizar o desempenho de equipas de trabalho. Por sua vez, o Xporter for JIRA é o add-on de 

referência para exportação, permitindo aos utilizadores do JIRA exportar issues para templates 

personalizados. Esta solução é usada em centenas de empresas um pouco por todo o mundo.  

Para Pedro Gonçalves - Partner & Chief Technology Officer da Xpand IT Com o passar dos anos, o 

Xporter amadureceu e graças à participação dos nossos clientes temos vindo a acrescentar novas 

features com o intuito de o transformar numa solução prática e user friendly que torna tudo mais 

simples, personalizado e atrativo. Com esta campanha, o objetivo é aumentar o número de templates 

disponibilizados na nossa store, potenciando à inovação com recurso à comunidade Atlassian. Para 

estimular a participação neste desafio vamos oferecer prémios bastante interessantes, dando ainda a 

oportunidade aos participantes de verem o seu trabalho reconhecido no Marketplace da Atlassian. 

A Xpand IT, enquanto Atlassian Expert, disponibiliza várias ferramentas cujo objectivo passa por melhorar 

não só os processos internos mas também a forma de interacção com o consumidor final. Nos últimos 

anos a Xpand IT tem lançado vários add-ons de referência como o Xporter for JIRA e o Xray for JIRA, um 

produto Atlassian, e que é utilizado em várias organizações da Fortune 500. Entre elas estão a Tesla, 

Vodafone, Lufthansa, Barcklays, Audi AG, Siemens, Vodafone, Nike, NOS, Portugal Telecom, MasterCard 

Citigroup, eBay, Coca-Cola, Netflix ou a United Airlines. Atualmente, são mais de 33.000 empresas que já 

utilizam soluções Atlassian para suportar os seus processos de Desenvolvimento, Suporte e Colaboração.  

https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.xpandit.plugins.jiraxporter
http://jira.xpand-it.com/servicedesk/customer/portal/3/user/login?destination=portal%2F3
https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.xpandit.plugins.jiraxporter
https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.xpandit.plugins.xray
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