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VantagePoint é uma ferramenta desktop de grado
profissional para a mineração de textos que permite a
você analisar e visualizar informações para encontrar

relações y pautas
Suas possibilidades incluem:

 Competitive Technical Intelligence 
 Inovação aberta
 Análise de patentes
 Gestão da propriedade Intellectual
 Gestão da pesquisa e da tecnologia

Poderoso

Flexível

Analítico

Orientado
ao usuário



O entorno interativo desktop da VantagePoint oferece:
 Várias visualizações analíticas sobre suas informações em formato de pasta de trabalho
 Navegação fácil para aprofundar nos registros individuais
 Painel customizável para mostrar informações detalhadas
 Acesso fácil a uma análise de texto poderosa
 Um Guia do Analista, com fácil acesso aos recursos on-line

Transforme Informação em Conhecimento
Patentes / Publicações / Dados Internos

Importe os resultados da suas búsquedas
VantagePoint faz a mineração dos resultados de buscas de

uma ampla variedade de bases de dados de texto
estruturado da maioria das fontes online. Você também

pode importar dados de Excel, Access e XML.

Limpe
a informação

O VantagePoint fornece 
ferramentas para limpar e 
manipular seus dados de 

forma automática e 
interativa, permitindo 

harmonizar e personalizar 
seus resultados para que 

sua saída seja limpa e 
concisa. Para ajudá-lo a 

economizar tempo e 
esforço, você também pode 

salvar seu processo de 
limpeza para poder usá-lo 

novamente ou compartilhá-
lo com outras pessoas.Analise seus dados

O VantagePoint oferece a capacidade de interagir com seus 
dados em um grande nível de detalhes e visualizar suas 

informações de vários pontos de vista. De mapas de 
coocorrência com mapeamento de similaridade e métricas de 

rede, até processamento de NLP orientado por IA e classificação 
automática de registros. O VantagePoint oferece um conjunto 

robusto de ferramentas para explorar seus resultados de 
pesquisa e ajudá-lo a transformar informações em insights 

acionáveis.

Informe seus
Resultados
A comunicação efetiva de
suas análises com os
outros é fundamental
para a atuação da
informação. Seja sob a
forma de registros
anotados, tabelas de
análise no Excel ou
visualizações projetadas
para atender às
necessidades
estratégicas, o
VantagePoint foi
projetado para permitir
que você compartilhe seu
conhecimento.
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