COMUNICADO
SPAGOBI ABRE UM ESCRITÓRIO EM NOVA IORQUE PARA FAVORECER A ADOÇÃO DO APLICATIVO NOS ESTADOS
UNIDOS
Iniciada a colaboração entre Engineering e Triana para promover nos EUA a aplicação em código aberto de
Inteligência de Negócios SpagoBI
Roma e Nova Iorque (EUA), 7 de março de 2012 – Engineering anuncia um acordo de parceria com Triana, empresa
de Nova Iorque, para favorecer na América do Norte a adoção de SpagoBI, a única aplicação para Inteligência de
Negócios completamente em código aberto.
Graças a esta parceria, Engineering abre hoje um Centro de Competência nos Estados Unidos, hospedado e apoiado
pela equipe de Triana, que atua como primeiro ponto de contato para os clientes e os integradores que pretendem adotar
ou utilizar a aplicação SpagoBI.
SpagoBI é a única aplicação para Inteligência de Negócios completamente em código aberto, muito flexível, já utilizada
em vários contextos aplicativos em nível europeu. A aplicação cobre todas as áreas analíticas típicas da Inteligência de
Negócios, graças a mais de 20 ferramentas analíticas e operacionais, algumas das quais únicas na Inteligência de
Informação. O modelo de negócio em código aberto adotado pela SpagoBI elimina completamente os custos de licença,
evitando situações de software ou fornecedor com aprisionamento tecnológico, numa clara separação entre o direito de
utilização do software e a venda de serviços de suporte. Tal modelo recebeu uma ampla aprovação por parte de
empresas e organizações que procuram soluções de qualidade com preços acessíveis: isso lhes permite limitar os
investimentos e dirigi-los para a personalização da solução de acordo com as próprias exigências.
“Nova Iorque é um ponto estratégico para a expansão de SpagoBI nos Estados Unidos. A nossa colaboração com Triana
já gerou um grande interesse em SpagoBI por parte de uma ampla gama de usuários e integradores, e nos permitirá
fornecer uma resposta imediata à demanda de soluções em código aberto de nível industrial que promovam o
crescimento econômico e a inovação”, afirma Gabriele Ruffatti, fundador da iniciativa SpagoWorld e Diretor de Arquitetura
e Consultoria de Engineering.
“As nossas empresas decidiram assinar este acordo após uma profunda due diligence e verificação das potencialidades
de Triana conduzida por Engineering. As nossas análises de avaliação do mercado de SpagoBI nos EUA evidenciaram
grande interesse pela aplicação. Portanto, estamos muito satisfeitos por termos sido escolhidos para conduzir esta
estratégia de expansão”, afirma Jabril Bensedrine, Diretor Administrativo de Triana.
Engineering
Engineering (www.eng.it) é um dos 10 maiores protagonistas europeus em serviços de TI, com mais de 6.500 pessoas e
43 sedes na Itália, Bélgica, Líbano, Brasil e Argentina. O departamento de Pesquisa e Inovação, que conta com 350
pesquisadores e tecnólogos, está no Centro de Competência em Código Aberto, Inteligência de Negócios e SOA.
SpagoWorld é a principal iniciativa do Grupo Italiano, que inclui os projetos em código aberto SpagoBI, Spagic, Spago4Q
e Spago www.spagoworld.org
A aplicação SpagoBI
SpagoBI é a única aplicação para a Inteligência de Negócios em código aberto, completa e flexível. Satisfaz todos os
requisitos analíticos tradicionais (relatório, análise multidimensional, gráficos e painéis, data mining, ETL) oferecendo
também soluções originais nos contextos de Location Intelligence, de interrogação livre, de modelação dos KPI, de
colaboração e de enriquecimento da informação através da interação constante com o usuário final. Idealizada e
realizada pelo Centro de Competência SpagoBI de Engineering, é parte do conjunto de soluções de software gerenciado
pelo consórcio internacional OW2 (www.ow2.org), que promove soluções profissionais em código aberto adequadas para
a utilização em contextos empresariais. www.spagobi.org
Triana
Triana é empresa líder no fornecimento de serviços de consultoria para o desenvolvimento comercial, apoiando as
empresas do setor de TI no seu processo de internacionalização. A empresa utiliza a sua ampla rede comercial,
distribuída em 5 continentes, e competências consolidadas em âmbito industrial, no apoio a uma vasta gama de clientes
com um volume de negócios que varia de um milhão a um bilhão de dólares. Triana apoia seus clientes na definição dos
objetivos de mercado, no planejamento de estratégias focalizadas e no seu desenvolvimento através de serviços
comerciais de suporte. Graças a uma equipe de especialistas financeiros, Triana qualifica-se também como empresa
fornecedora de serviços de assistência nas fases de financiamento, fusão e aquisição empresarial. www.trianagroup.com
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