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Xpand IT evolui apps da Comic Con Portugal
A Xpand IT anuncia nova atualização das apps móveis da Comic Con Portugal para sistemas
iOS, Android e Windows. Mais funcionalidades de gestão de agenda, melhorias ao nível de
design e experiência de utilização são as principais novidades da mais recente versão.
Xpand IT - empresa global, especialista nas áreas de Mobilidade Empresarial, Business Intelligence, Big Data,
Intelligence Integration, Colaboração & Desenvolvimento de Software, foi responsável criação das apps
móveis da Comic Con Portugal para iOS, Android e Windows com recurso à tecnologia Xamarin. Enquanto
líder no desenvolvimento de apps móveis empresariais (+140 apps nos diferentes marketplaces), a Xpand IT
focou-se em evoluir a versão desenvolvida em 2014. Este grande evento é a maior convenção de Cultura Pop
a realizar-se em Portugal, e engloba áreas como: Cinema e Séries de TV, Videojogos, Banda Desenhada,
Cosplay, Anime e Manga. A edição deste ano irá realizar-se nos dias 04, 05 e 06 de dezembro na EXPONOR,
no Porto.
Em 2014, a Xpand IT em parceria com a Microsoft, foi a empresa responsável pelo desenvolvimento das apps
do evento. A criação destas aplicações nativas em C#, foi possível através do portfólio de soluções da
Xamarin para posteriormente serem disponibilizadas em sistemas operativos iOS, Android e Windows
(versão tablet e smartphone). Para além de informações úteis como: destaques do evento, artistas
convidados, notícias, mapas e programação da Comic Con Portugal, este ano os utilizadores podem contar
com novas funcionalidades e melhorias ao nível do design e da experiência de utilização.
Paulo Rocha Cardoso, responsável pela organização da Comic Con, afirmou que: “Em 2014 desafiamos a
Xpand IT para, em contra-relógio, desenvolver as aplicações móveis do evento e não podíamos ter ficado
mais satisfeitos. As apps excederam as nossas melhores expectativas e em 2015 voltámos a trabalhar em
conjunto no sentido de melhorar a utilização durante o evento. A interatividade é algo que valorizamos e
podemos adiantar que com esta nova atualização, conseguimos dar um salto qualitativo no que diz respeito
ás funcionalidades disponibilizadas.”
Para Sérgio Viana, Partner & Microsoft Solutions Lead, Xpand IT: “Acreditámos no projecto da Comic Con
Portugal desde o primeiro dia e fizemos o que estava ao nosso alcance para, em 2014, garantir a presença
nas várias plataformas móveis. Este ano o foco foi criar funcionalidades que melhorassem a experiência
durante o evento, nomeadamente a possibilidade de subscrever notificações para sermos avisados com
antecedência de uma sessão do nosso interesse. É gratificante poder trabalhar com equipas desta qualidade,
tanto internas como externas, e com tecnologias que nos permitem fazer o que muitos julgam impossível – e
que é algo que enquanto empresa estamos sempre à procura.”
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