COMUNICADO DE IMPRENSA
À ENGINEERING A PRESIDÊNCIA DO CONSÓRCIO INTERNACIONAL OPEN SOURCE OW2

O representante da Engineering foi eleito Presidente de uma das principais comunidades open source globais.

Roma, 7 de maio de 2013 – Gabriele Ruffatti foi eleito Presidente do Consórcio OW2, comunidade open source
global da qual a empresa é sócia fundadora.
O consórcio OW2 é uma comunidade global e independente, cujo objetivo é garantir a disponibilidade das
melhores e mais confiáveis soluções open source de nível empresarial, tais como aplicativos middleware,
plataformas aplicativas e tecnologias em suporte do cloud computing. O Consórcio, estabelecido na Europa, na
Ásia e nas Américas, conta com mais de 100 projetos, dentre os quais SpagoBI e Spagic, desenvolvidos pela
Engineering. www.ow2.org
"Eu me sinto honrado pelo cargo e pela confiança que me foram dados", afirmou Gabriele Ruffatti, fundador da
iniciativa SpagoWorld de Engineering. “Meu empenho será o de trabalhar para que a Comunidade possa
alcançar seus próprios objetivos e ajudá-la em sua futura fase de expansão. Essa nomeação é uma
confirmação do empenho da Engineering em sustentar ativamente o crescimento das comunidades open
source e da reputação adquirida em nível internacional.”
Engineering
Engineering (www.eng.it) é a primeira empresa nacional de software e serviços e um dos primeiros 10 grupos
ICT europeus, com cerca de 7.000 pessoas e 43 sedes na Itália, Bélgica, EUA, Brasil e Argentina. Na Direção
Geral Técnica, Inovação e Pesquisa, há os Centros de Competência Open Source, Business Intelligence e
SOA.
SpagoWorld
SpagoWorld é a principal iniciativa de software livre/open source desenvolvida e administrada pela Engineering.
Entre seus projetos, estão incluídos: SpagoBI, a suite para a Business Intelligence inteiramente open source,
completa e flexível; Spagic, a plataforma livre para a governança dos serviços e o desenvolvimento de
aplicativos SOA; Spago4Q, a plataforma livre para a medição, a análise e o monitoramento da Qualidade de
produtos, processos e serviços. www.spagoworld.org
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