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Xpand IT patrocina Red Hat Digital
Enterprise Conference 2016
O evento visa reunir organizações portuguesas para discutir as principais oportunidades de redução
de custos com infraestruturas de TI com recurso a tecnologias open source. A Xpand IT irá participar
neste evento, onde será apresentado um dos seus mais importantes casos de estudo Implementação de uma Estratégia SOA na Cetelem.
A Xpand IT, uma empresa global especializada em Enterprise Middleware, BI & Analytics, Big Data,
Colaboração & Desenvolvimento de Software e Mobilidade Empresarial, anuncia oficialmente a sua
presença no Red Hat Digital Enterprise Conference 2016. Este evento empresarial tem o objetivo de
juntar especialistas da Red Hat e empresas líderes na indústria para debater as oportunidades de
redução de custos com infra-estruturas de TI com recurso a tecnologias open source. Durante a sessão
vão ser apresentados vários casos de estudo na indústria, entre os quais, a implementação de uma
estratégia de (SOA) no Cetelem, com recurso ao portfólio Red Hat/ JBoss. O evento irá decorrer no
dia 16 de novembro, no Museu do Oriente de Lisboa. A entrada é gratuita.
Com uma vasta experiência em implementação de soluções open source, a Xpand IT, Premier Business
Partner da Red Hat com especialização na vertente de Enterprise Middleware, terá uma apresentação
ao longo do evento. Paulo Santos, Head of IT do Cetelem irá apresentar um dos maiores casos de
estudo da indústria, tendo atingido uma redução de custos, incremento de produtividade e agilidade
empresarial por via da integração de processos críticos de negócio.
Para Pedro Gonçalves – Partner & CTO da Xpand IT: “Das várias opções disponíveis no mercado, a
Xpand IT procurou uma solução capaz de dar resposta à dispersão técnica dos sistemas, facilitando as
interações e agilizando os processos de negócio do Cetelem. A escolha recaiu sobre o JBoss Enterprise
SOA Platform por ser uma solução capaz de dar resposta aos objetivos específicos da organização.
Esta tecnologia proporcionou uma maior flexibilidade para evoluir e adaptar as aplicações, atendendo
às necessidades de um negócio em constante mudança, além da capacidade de incorporar novas
tecnologias, departamentos e organizações parceiras”.
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 BI & Analytics, Big Data, Enterprise
Middleware, Mobilidade Empresarial, 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 1000 clientes em 58 países,
incluindo Porsche, Nike, Vodafone, Lufthansa ou IBM a Xpand IT é reconhecida pelo seu profundo conhecimento tecnológico e "Paixão
pela Excelência".

O Red Hat Digital Enterprise Conference 2016 será focado nas seguintes temáticas: (SOA) Service
Oriented Arquitecture e (EAP) Enterprise Aplications Platform, com especial foco em soluções que
visem ajudar empresas na adoção de uma metodologia Ágil com recurso a DevOps. Serão também
analisadas situações onde é necessária a adoção de modelos “Bimodal IT”, permitindo a coexistência
de sistemas legacy com os modelos da nova transformação digital e soluções que otimizem o negócio
através de novas tecnologias com DevOps, Cloud, Micro-serviços, Containers, entre outros.
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