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Cloudera, Tableau e Microsoft confirmados no evento
Cloudera & Big Data Ecosystem 2015
Cloudera, Microsoft e Tableau, referências na indústria de IT, têm presença confirmada no
evento Cloudera & Big Data Ecosystem 2015 - Lisboa. Este evento, organizado pela Xpand IT,
tem o objetivo de reunir especialistas para discutir estratégias de Big Data capazes de
informação para gerar vantagens competitivas.
A Xpand IT – empresa global, especialista em Big Data, Business Intelligence, Colaboração e Desenvolvimento
de Software, Intelligence Integration e Mobilidade Empresarial, confirma a presença de oradores da Cloudera,
Tableau e Microsoft no evento Cloudera & Big Data Ecosystem 2015. Entre as organizações confirmadas
estão a Cloudera – Líder na categoria de gestão de dados empresariais e principal distribuidor de software
open source Hadoop; Tableau – Líder no Quadrante Mágico da Gartner em Business Intelligence e a
mundialmente conhecida Microsoft. O evento vai contar com um painel de oradores bastante diversificado
para apresentar a nova geração de tecnologias de Big Data & Analytics. O evento irá realizar-se no Altis
Belém Hotel & Spa – Lisboa, no próximo dia 26 de novembro entre as 08h45 e as 13h00. As inscrições são
gratuitas mas limitadas e já se encontram disponíveis no site da Xpand IT.
Os participantes vão poder assistir a um total de 6 apresentações, com duas fases distintas: a primeira parte
totalmente focada em Cloudera (visão geral, oportunidades e casos de uso) e a segunda dedicada à partilha
com tecnologias como Microsoft Azure, Tableau e Pentaho. Os oradores que recentemente se juntaram aos
especialistas já confirmados, foram Antonio Martinez – Systems Engineer da Cloudera, Sara Fernandes – Sales
Area Manager da Tableau e Filipe Prezado – Enterprise Architect da Microsoft. Este evento procura transmitir
a todos os participantes uma visão conceptual e técnica, da forma como as novas soluções tecnológicas
podem melhorar a performance das empresas na descoberta, captura, gestão e análise de dados.
“Com mais de 180 pedidos de inscrição de profissionais de vários setores como Banca & Seguros,
Transportes, Saúde, Retalho, Media, Estado, entre outros, o Cloudera & Big Data Ecosystem é um evento
verdadeiramente imperdível para quem procura novas formas de criar valor através da informação. A
relevância dos conteúdos e a confirmação de oradores internacionais são algumas das principais razões que
acreditamos terem estado na origem do elevado número de inscrições que temos vindo a receber”. Refere
Nuno Barreto – Associate Partner & Big Data Lead da Xpand IT.
A Xpand IT, enquanto parceiro oficial da Cloudera, Microsoft, Tableau e Pentaho, tem ajudado organizações
espalhadas pelos 5 continentes, a extraírem valor económico de grandes volumes de informação. Segundo a
Gartner, 73% das empresas exploram ferramentas de análise de dados, já outros 49% apostam em soluções
de Big Data como porta de entrada em novos negócios. Apesar destes valores, são poucas as organizações
que conhecem as ferramentas à sua disposição para extrair valor das informações que vão recolhendo.
XPAND IT
Na Xpand IT inspiramos pessoas e organizações a alcançarem resultados de excelência. Apostamos na especialização tecnológica
como eixo diferenciador para a criação de valor de negócio. Como empresa global, especialista em Business Intelligence, Big Data,
BPM, Mobilidade, Intelligence Integration, Colaboração e Desenvolvimento de Software, temos uma vasta oferta de produtos e
serviços usados nas principais empresas da Fortune 500. Com uma postura de honestidade e cooperação com mais de 800 clientes
em 57 países, incluindo Tesla, Porsche, Mercedes, Nike, Vodafone, Lufthansa, IBM ou Samsung, a Xpand IT é reconhecida pelo seu
profundo conhecimento tecnológico e "Paixão pela Excelência"

Gabinete de Imprensa
Filipe Monteiro – Marketing Assistant & Digital Marketing Planner
Telefone: + 351 21 896 71 50 | +351 91 351 50 37
E-mail: filipe.monteiro@xpand-it.com
Facebook.com/Xpand-IT
@xpandit
Linkedin.com/company/Xpand-it

Agradece-se a divulgação desta notícia

XPAND IT
Na Xpand IT inspiramos pessoas e organizações a alcançarem resultados de excelência. Apostamos na especialização tecnológica
como eixo diferenciador para a criação de valor de negócio. Como empresa global, especialista em Business Intelligence, Big Data,
BPM, Mobilidade, Intelligence Integration, Colaboração e Desenvolvimento de Software, temos uma vasta oferta de produtos e
serviços usados nas principais empresas da Fortune 500. Com uma postura de honestidade e cooperação com mais de 800 clientes
em 57 países, incluindo Tesla, Porsche, Mercedes, Nike, Vodafone, Lufthansa, IBM ou Samsung, a Xpand IT é reconhecida pelo seu
profundo conhecimento tecnológico e "Paixão pela Excelência"

