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Xpand IT e Atlassian juntos no Web Summit
A consultora, em parceria com a Atlassian, confirma presença no Web Summit 2016, considerado o
maior e mais importante evento europeu relacionado com tecnologia e inovação. Ao longo do
evento serão apresentadas as principais soluções das mais diversas áreas de IT.
A Xpand IT, uma empresa global especializada em Colaboração & Desenvolvimento de Software,
Mobilidade Empresarial, BI & Analytics, Big Data e Enterprise Middleware, anuncia oficialmente a sua
presença no Web Summit Lisbon 2016. A Xpand IT irá marcar presença com dois stands neste evento.
O primeiro, será focado na oferta de serviços nearshore, já o segundo stand visa promover a oferta de
produtos/serviços Atlassian, onde estará presente a equipa da Xpand Add-Ons (Divisão da Xpand IT
focada no desenvolvimento de add-ons para a plataforma JIRA). O Web Summit é o maior evento
mundial relacionado com tecnologia, empreendedorismo e inovação, e irá decorrer entre os dias 07 e
10 de novembro, no Parque das Nações, em Lisboa.
A Xpand IT, sendo a principal parceira da Atlassian em Portugal, vai dar a conhecer dois dos seus addons para a plataforma JIRA que estão a revolucionar o marketplace da Atlassian. O Xporter for JIRA é
a ferramenta de referência para exportação de dados usada nas principais empresas da Fortune 500.
Por sua vez o Xray for JIRA é o add-on de referência para Quality Assurance (QA) que permite a criação,
gestão e execução de testes na plataforma JIRA da Atlassian. Este evento será ainda uma oportunidade
de impulsionar a Xpand IT nesta fase de internacionalização, posicionando a consultora como parceiro
de referência para a realização de projetos de IT em modelo nearshore.
Paulo Lopes – CEO da Xpand IT: “A nossa participação no Web Summit faz parte de um plano estratégico
delineado a 3 anos, com um período de reavaliação em 2018. O plano assenta em dois vetores:
Internacionalização e Produtização”. Em termos geográficos a Xpand IT quer reforçar a sua presença
no mercado Europeu e “o Reino Unido é visto como um posicionamento geográfico estratégico a
médio/longo prazo. O BREXIT poderá trazer alguma incerteza, no entanto acreditamos que no mercado
da especialização tecnológica o impacto será muito menor”.
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O Web Summit é um dos eventos de tecnologia, empreendedorismo e inovação mais
importantes da Europa. Nos últimos 6 anos tem vindo a bater recordes e este ano pode vir a
atingir 50 mil participantes provenientes de 150 países. São esperadas mais de duas mil
empresas, mil investidores e 650 oradores das maiores empresas tecnológicas a nível global.
Entre os participantes já confirmados, estão personalidades como o diretor executivo da
Cisco, John Chambers, o diretor de tecnologia da Coca-Cola, Alan Boehme e a vice-presidente
de marketing da Swarovski, Joan Ng.
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