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Xpand IT presente no IDC Directions 2015
A IDC Portugal anunciou a 18º edição do evento IDC Directions 2015 – O maior evento de TI
em Portugal. Esta conferência será focada nas principais tendências tecnológicas no mundo e
em Portugal e o seu impacto nas empresas e organizações portuguesas nos próximos anos.
Xpand IT – empresa global especialista em Business Intelligence, Big Data, Mobilidade Empresarial e
BPM & Enterprise Middleware vai estar presente no IDC Directions 2015. Este evento tem o objetivo
de analisar a transformação dos negócios nos últimos anos e a sua adaptação à 3ª plataforma
tecnológica. Ao longo do evento, os participantes poderão contar com a presença de oradores de
algumas das maiores organizações nacionais e internacionais que irão apresentar as melhores práticas
e estratégias empresariais. Este evento está agendado para o próximo dia 22 de outubro 2015, entre
as 09h00 e as 18h00, no Centro de Congressos do Estoril. A inscrição é obrigatória para todos os
participantes e é feita através do formulário online disponível no site da IDC Portugal: www.idc.pt.
A Xpand IT, vai estar presente no evento como Silver Expositor. Como tal terá um stand para dar a
conhecer as suas soluções empresariais que vão de encontro às necessidades reais das organizações e
que contribuem para o aumento da sua produtividade, eficiência e para uma redução de custos com
TI. Com uma vasta oferta nas áreas de Business Intelligence, Big Data, Mobilidade Empresarial, Cloud
Computing e BPM/SOA, e especialistas em planeamento estratégico, consultoria, implementação e
manutenção de software empresarial, a Xpand IT tem o objetivo de dar a conhecer um conjunto de
soluções, produtos de referência e casos de estudo nas diferentes áreas de negócio.
Esta ultima edição do IDC Directions 2015, irá analisar e definir quais as melhores práticas e estratégias
que os empresários devem adotar, para melhorarem as suas organizações e conseguirem uma
economia mais eficiente e ágil, globalizada e principalmente, mais competitiva. A indústria das TI tem
vindo a desenvolver-se ao longo dos anos e segundo a IDC, estamos perante uma 3º plataforma de
inovação e crescimento que está assente em quatro pilares fundamentais: Cloud, Mobilidade, Big Data
e Social Business. Nos últimos anos tem-se registado um aumento da procura de novos modelos e
soluções de TI, destacando-se desafios como internacionalização, eficiência e incremento de inovação
na sua oferta.
A IDC prevê que em 2020, a nível mundial, todos os sectores económicos – desde a indústria, passando
pelo retalho, banca, seguros, energia, turismo, e até a saúde – serão liderados por empresas com uma
forte presença na economia digital. As TIC são consideradas ferramentas fundamentais, pois é graças a
elas que as organizações se tornam mais ágeis e capazes de se adaptar a novas condições de mercado.
Neste contexto de transformação tecnológica, trazendo grandes desafios mas também oportunidades
para todas as organizações nacionais, a IDC acredita que a capacidade para abraçar esta 3ª plataforma
tecnológica irá redefinir a liderança em todos os sectores económicos e na administração pública.
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