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Xpand IT presente no IDC Mobility Forum 2015 
 

O Mobility Forum 2015, organizado pela IDC Portugal, é o evento que visa discutir o papel 

da Mobilidade na Produtividade e Inovação Empresarial. Oportunidades, desafios, tendências, 

estratégias, apps móveis e casos de sucesso serão alguns dos temas em debate. 
 

A Xpand IT - empresa global, líder no desenvolvimento de apps móveis empresariais e especializada 

em soluções de Mobilidade Empresarial, Business Intelligence, Big Data e Middleware Empresarial, 

anuncia a sua presença no IDC Mobility Forum 2015. Este evento tem o objetivo de apresentar o mais 

recente estudo desenvolvido pela IDC, onde serão apresentadas as melhores práticas, estratégias de 

mobilidade corporativa e alguns casos de sucesso em empresas de referência nacional. O evento está 

agendado para o dia 24 de Setembro 2015, na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. A inscrição 

está disponível no site da IDC Portugal e inclui o acesso à conferência, documentação e refeições.  

A Xpand IT vai marcar presença neste evento na qualidade de patrocinador Platinum, tendo 

agendadas duas apresentações: A primeira será realizada por Sérgio Viana, Associate Partner & 

Microsoft Solutions Lead da Xpa d IT ue ap ese ta á o te a: Estratégias de Monitorização e 

Qualidade para Apps Móveis . A segunda apresentação será realizada por um representante do 

Crédito Agrícola que irá expor o caso de sucesso no âmbito do desenvolvimento de apps móveis 

mutiplataforma, com recusrso a tecnologia de Xamarin. Os participantes podem contar com a análise 

de tendências, casos de sucesso, desafios e sugestões de como desenvolver efetivas estratégias de 

mobilidade empresarial. 

Sérgio Viana, afirma que: A de oc atização da tecnologia e dos dispositivos tornaram mais viáveis 

vários cenários de mobilidade que há alguns anos atrás ainda representavam um investimento cujo 

retorno nem sempre era fácil de comprovar. O desenvolvimento de apps multiplataforma apresenta 

vários desafios relacionados com o investimento inicial, time-to-market das apps e esforço de 

manutenção. No entanto, a Xamarin está activamente a desenvolver tecnologia para endereçar estas 

questões. Após o sucesso no ano passado a apresentar a tecnologia de base da Xamarin, nesta edição 

iremos apresentar o Xamarin Insights e o Xamarin Test Cloud como soluções para garantir um elevado 

grau de qualidade das apps, com um racional financeiro mais interessante do que apenas investir em 

devices e trabalho manual de pessoas a testar as apps”. 

As tecnologias para desenvolvimento mobile multiplataforma tem conduzido as organizações à 

redução de custos e, ao mesmo tempo, à redução do time-to-market das apps, visando uma maior 

otimização dos investimentos necessários nestas áreas. A Xpand IT, empresa líder no 

desenvolvimento de apps móveis empresariais, que detém o estatuto de Microsoft Gold Partner e 

Xamarin Premier Consulting Partner para desenvolvimento e para Xamarin Test Cloud, conta já com 

vários exemplos de projecto onde estas tecnologias fazem toda a diferença. 

http://www.cvent.com/events/idc-mobility-forum-2015/custom-21-9ff6380b460948cc9dbdd57dd30f6f84.aspx
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