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Xpand IT anuncia 2ª edição do
Tableau Lisbon Seminar
A 2ª edição deste evento empresarial será focada na tecnologia Tableau – Plataforma Líder
na categoria de Business Intelligence & Analytics que recentemente apresentou a versão 9.3. O
evento visa reunir especialistas para debater as novidades do universo Tableau com destaque
para as ferramentas para análise, visualização e partilha de informação.
A Xpand IT - empresa global especializada em soluções de Business Intelligence & Analytics, Big Data,
Colaboração e Desenvolvimento de Software, Enterprise Middleware e Mobilidade Empresarial, em
parceria com a Tableau, anuncia a realização da 2ª edição do Tableau Lisbon Seminar. Este evento visa
reunir especialistas em BI para analisar estratégias e ferramentas de BI capazes de ajudar as empresas a
extrair valor da informação, através da solução líder na categoria de Self-service Business Intelligence.
Este evento está agendado para dia 05 de março, entre as 08h45 e as 13h00, no Hotel Tivoli Oriente Lisboa. As inscrições são gratuitas mas limitadas e já se encontram disponíveis no site da Xpand IT.
Este evento empresarial está dividido em três fases distintas: a primeira fase será focada numa visão
geral do Tableau enquanto ferramenta de Self-service BI. Inicialmente está prevista uma apresentação
prática totalmente focada nas novidades da versão 9.3 do Tableau, destacando a forma como a solução
está a influenciar o processo de análise e interpretação de dados nas organizações. Já na segunda fase,
serão apresentadas dicas e técnicas para construir dashboards apelativos de forma simples e eficaz. Na
terceira e ultima fase do evento, serão analisados casos de sucesso com recurso à tecnologia. Haverá
ainda, espaço para o painel de debate.
Ricardo Pires – Partner & Business Intelligence Lead, Xpand IT “A primeira edição do evento Tableau
Lisbon Seminar, foi um marco importante para a Xpand IT, pois reforçou a nossa posição no mercado
como parceiro de referência para dar apoio ao processo de adoção de soluções de analytics destinadas
a um leque muito alargado de pessoas. Nesse sentido, agendamos uma nova edição para que os
participantes pudessem conhecer melhor o Tableau, incluindo as novidades da última versão, bem
como esclarecer questões junto dos nossos especialistas.”
O relatório anual de 2016 da Gartner para o mercado de Business intelligence e análise é
particularmente relevante porque reflete uma mudança revolucionária no setor de análise moderno. De
acordo com a consultora, em 2025 todas as industrias estarão completamente adaptadas ao negócio
digital e porque reconhecem esta inevitabilidade, 52% dos CEOs e executivos afirmam já ter uma
estratégia definida. Contudo mais importante que desenvolver uma estratégia, as empresas devem
focar-se em melhorar o seu negócio. Com este tipo de ferramentas, as empresas conseguem tirar
melhor proveito das suas Bases de Dados em crescimento, entender o negócio à velocidade certa,
otimizar processos e estimular a inovação.

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

XPANDIT
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 Big Data,
Business Intelligence & Analytics, SOA & Middleware, Enterprise Mobility, 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"

