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Xpand IT anuncia o evento Atlassian JAM Sessions 2017
O principal objetivo deste evento é apresentar as várias soluções Atlassian que simplificam o
dia a dia das equipas e agilizam as suas dinâmicas de trabalho. A Atlassian, como líder no
Quadrante Mágico da Gartner 2017 na categoria de Enterprise Agile Planning Tools,
disponibiliza produtos que permitem a gestão de todo o fluxo de projetos através de
plataformas como o Confluence ou o JIRA.
A Xpand IT, uma empresa global especializada em soluções de Colaboração e Desenvolvimento
de Software, Enterprise Middleware, Business Intelligence & Analytics, Big Data e Mobilidade
Empresarial, em parceria com a Atlassian, apresenta o evento Xpand IT & Atlassian JAM Sessions
2017. Esta é uma iniciativa que pretende ajudar empresas a melhorar os processos de
colaboração entre equipas e trazer para discussão temas fundamentais como DevOps, Real-Time
Collaboration e Gestão de Testes. A sessão está agendada para o dia 27 de junho, entre as 14:00
e as 18:00, no Altis Belém Hotel & SPA, em Lisboa. As inscrições são gratuitas e já se encontram
disponíveis no site da Xpand IT.
Com oradores de excelência e casos de sucesso internacionais, este evento estará dividido em
duas partes: a primeira será focada nas ferramentas Atlassian e na forma como estas podem
contribuir para a organização e eficiência das equipas de uma organização. Após pausa para
coffee-break, serão abordadas as vantagens da implementação de JIRA Add-ons para relatórios
e exportação de dados. Será também apresentado um caso de sucesso internacional, que
pretende demonstrar de que forma a Xpand IT pode ajudar as organizações na implementação
de projetos internos e externos. No final, todos os participantes estão convidados a desfrutar de
uma beer-call de final de tarde com os nossos experts, num ambiente descontraído.
Segundo Pedro Gonçalves, Senior Partner & CTO da Xpand IT: “Os nossos produtos são utilizados
por várias empresas que constam na lista da Fortune 500. Organizamos este evento, para que
possamos apresentar diferentes soluções que revolucionaram inúmeras empresas, entre as quais
a Audi, Nike, Lufthansa, Boeing e Airbus. Esta é apenas uma prova de como os produtos de
Software Colaborativo podem fazer a diferença na sua organização.”
Como Atlassian Solution Partners desde 2004, a Xpand IT distingue-se pela constante linha de
comunicação que mantém com os clientes, com o intuito de compreender as suas necessidades.
Com o nosso know-how, prestamos vários serviços de consultadoria, como a instalação,
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customização, desenvolvimento de add-ons e serviços de acompanhamento e suporte para toda
a gama de produtos Atlassian.
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