Android Antes e Agora
Android é uma plataforma de
código aberto Linux para
dispositivos móveis,
desenvolvida pela Open
Handset Alliance liderada pela
Google. Atualmente, Android é conhecida como a

O Desenvolvimento de Aplicativos é um dos

plataforma móvel mais poderosa do mundo.

principais mercados android, e ainda está crescendo. É
a única aplicação com mais de 700,000 aplicativos

O Mercado Android

liberados diariamente. Não é só usada no

Não há nada como o Android, uma vez que continua a

desenvolvimento de aplicativos para Smartphone e

alimentar milhões de dispositivos móveis e suportar

Tablet. Recentes desenvolvimentos incluem

centenas de milhões de aplicativos em mais de 200

conectividade entre dispositivos, onde aplicativos

países em todo o mundo. Android tem a maior base

permitem os dispositivos funcionar de forma

instalada de todas as plataformas móveis e continua

independente, e em breve serão lançados dispositivos

crescendo rapidamente.

de vestir da Google.
Porque é o Android a escolha certa?

Android vai manter
sua posição com
uma previsão de
76% de quota de
mercado em 2018
e uma CAGR de
10.7% de 2014 a
2018.

●

Android com hardware de vários fabricantes abriu
possibilidades ilimitadas para desenvolver uma
variedade de aplicativos e o Android pode tirar
proveiro desses recursos avançados de hardware.
●

experiência de interação com o usuário através da
integração mídia social.

Community open-source agora consistindo em 300
●

parceiros de hardware, software e telecomunicações, o

Play sem as dificuldades de passar os critérios da

móvel com mais rápido crescimento e o favorito de

loja de aplicativos (app store).

consumidores e desenvolvedores por causa de sua
●

uma explosão de mercado.

Publicação e Opiniões – os aplicativos Android
são facilmente disponibilizados através do Google

Android se tornou sem dúvida o sistema operacional

crescer a procura e utilização de aplicativos criando

Melhor Integração – o Android se foca na
colaboração e é otimizado para criar a melhor

Por meio de suas parcerias e as contribuições da Linux

abertura única. Ao longo dos anos, isto tem feito

Gama Alargada de Hardware – os recursos do

Melhores Ferramentas de Análise – o Android
oferece informação sobre instalações e
desinstalações em vários parâmetros, e o Google
aplica seus conhecimentos de análise nesta área.

1

●

Suporte Técnico 24/7 – Lideramos uma
equipe de experientes engenheiros de software
android com experiência em várias
plataformas, certificados internacionalmente e
com compreensão abrangente das ferramentas
android.

Porquê escolher a LeadingQuest?

A LeadingQuest está onde os líderes da tecnologia
estão. Com anos de experiência no desenvolvimento de
várias soluções de negócio, nós compreendemos os
diferentes níveis das necessidades dos consumidores e

A LeadingQuest também suporta vários aplicativos e
fornece suporte consistente a essas aplicações. Alguns
dos aplicativos que desenvolvemos e personalizamos
para nossos clientes incluem, mas não estão limitados
ao seguinte:
●

empresas e reconhecemos a importância de entregar as

Aplicativos de Contabilidade

soluções certas, sejam elas construídas para uso
●

pessoal ou profissional.
●

Integrada, Aplicativos de Gerenciamento de

em necessidades específicas, ajuda a

Contatos

definir as características que vão atender
●

Jogos – Aplicativo World Soccer Cup

●

Aplicativos Específicos da Indústria –

requisitos de negócio exclusivos e implanta

arquiteturais de Android do mercado.
●

Qualidade e Custo-benefício – A
LeadingQuest assegura o sucesso do
negócio ao entregar aplicativos custobenefício com valor qualitativo,
correspondendo aos requisitos do cliente
assim como ao orçamento.

●

Equipe Dedicada e Experiente – A
LeadingQuest emprega apenas a melhor
equipe de desenvolvedores dedicados à
criação da solução empresarial certa,
direcionada para atender necessidades
únicas e assegurar aumento da

Comércio Eletrônico – Aplicativos de Gestão
de Relacionamento com o Cliente

Orientado e Focado – A LeadingQuest se foca

os melhores de todos os padrões

Finanças – Gerenciamento de Estoques,

Rastreamento GPS, Leitura de Código de
Barras, Telefone SIP

Saiba Mais Sobre Nós
A LeadingQuest reconhece a procura de soluções de
baixo custo geradoras de receitas. Assim, estamos
aqui para entregar essas soluções na sua porta.
A LeadingQuest é uma empresa de Telecomunicações e
Tecnologia, com sede nos Estados Unidos e agências
no Brasil. Para saber mais sobre os produtos e serviços
da LeadingQuest, por favor visite nosso website em
www.leadingquest.com. Você pode também enviarnos um email para sales@leadingquest.com.

rentabilidade.
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