COMUNICADO À IMPRENSA
PRIMEIRO PARCEIRO INTEGRADOR DO SPAGOBI NA AMÉRICA LATINA
A Engineering e a Konsultex, ambas já com sede em São Paulo, Brasil, assinaram um acordo de
parceria para expandir a plataforma de open source SpagoBI na América Latina.
Roma (Italia) e São Paulo, Brasil, 4 de novembro de 2009 – A Engineering assinou um acordo de parceria
com a Konsultex, empresa de consultoria e integração de sistemas com sede em São Paulo, Capital – Brasil,
para fomentar a adoção das soluções de open source da Engineering, agora amplamente usadas no nível
internacional.
O contrato comercial visa à integração e o suporte da plataforma de open source SpagoBI em projetos de
Business Intelligence (BI) desenvolvidos pela Konsultex na América Latina.
A Konsultex é membro do Consórcio Internacional OW2 (www.ow2.org), do qual a Engineering é co-fundadora
e membro estratégico. Através da produção de seus projetos, o Consórcio OW2 garante ao longo do tempo a
sustentabilidade independente do modelo de open source sobre o qual é baseado o SpagoBI.
“Essa parceria amplia a presença da Engineering no Brasil, onde a empresa já opera através de sua filial em
São Paulo”, disse Gabriele Ruffatti, Diretor Consultor e de Arquiteturas da Engineering. “Essa parceria nos dá
a oportunidade para oferecer melhor suporte às pessoas que usam o SpagoBI no desenvolvimento de seus
próprios projetos no Brasil, oferecendo-lhes nossos serviços de suporte também fornecidos no idioma local. O
modelo de desenvolvimento do SpagoBI requer uma estreita colaboração com parceiros selecionados, que
devem cumprir um programa de treinamento específico e devem demonstrar ter obtido experiência na
integração da plataforma. Os parceiros devem ser capazes de fornecer serviços de suporte, que são
garantidos continuamente por um contrato de colaboração entre os parceiros e a equipe de projeto, que
desenvolve a solução e melhora sua confiabilidade ao longo do tempo”.
O Grupo Engineering é o principal provedor italiano de serviços de TI e conta com mais de 6 mil empregados
e diversos escritórios na Europa e em outros países. No Brasil, o Grupo opera no mercado automotivo e de telecomunicações através de sua subsidiária, a Engineering do Brasil, com sede em São Paulo, Capital. A Engineering é um proeminente fornecedor global de soluções open source, como a Iniciativa SpagoWorld, incluindo
SpagoBI, Spagic, Spago4Q e projetos de open source Spago. www.eng.it www.spagoworld.org
A Konsultex é uma empresa de consultoria e integração de sistemas especializada em gerenciamento de
projetos e sistemas comerciais relacionados, com foco em Business Intelligence (BI), Gestão de Processo
Comercial, sistemas ERP e CRM. Valendo-se da experiência adquirida no Brasil e na Argentina desde 1989, a
Konsultex oferece serviços de análise, implementação, personalização, treinamento e suporte, baseados em
soluções de open source, através de sua equipe de consultores comerciais e técnicos. www.konsultex.com.br
SpagoBI é a plataforma de open source gratuita para o desenvolvimento de soluções de Business Intelligence
(BI) inovadoras e personalizáveis. A SpagoBI satisfaz a todos os requisitos tradicionais (relatórios, análises
multidimensionais, mapas, painéis, busca de dados, ETL) oferecendo soluções originais em diversas áreas,
como a Inteligência de localização, consultas livres, KPI (indicadores) e também o enriquecimento de
colaboração e informação através da interação com os usuários finais. Projetado e realizado pela Engineering,
a SpagoBI é parte da memória reservada do software gerenciado pelo Consórcio internacional OW2,
favorecendo soluções empresariais profissionais de open source. www.spagobi.org
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