
Transformando Informação em Conhecimento



VantagePoint é uma poderosa ferramenta de mineração de
textos para o ambiente de trabalho que ajuda você a navegar
rapidamente por grandes volumes de texto estruturado a fim

de visualizar padrões e relações.

Aplicações
Inteligência Tecnológica e Competitiva
Gestão da Inovação Aberta -"Open Innovation"-
Análise de patentes
Gestão da propriedade intelectual
Gestão da Investigação e da Tecnologia

Visualizações de tabela

Visualizações de matrizes

Compartilhe seus resultados 
usando o VantagePoint 
Reader

Ferramentas visuais interativas



Transforme informação em conhecimento
Patentes / Literatura / Dados personalizados

1. Importe seus resultados de busca. 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 e de Access. Por favor veja a contracapa para
obter uma lista de algumas das fontes de dados suportadas por VantagePoint.

2. Limpe os dados. As bases de dados frequentemente contêm variações indesejadas em
coisas como nomes de empresas ou pessoas. VantagePoint provê ferramentas para limpar e
manipular seus dados de modo automático e interativo, permitindo harmonizar e personalizar seus
resultados assim que seu resultado é limpo e conciso. Para ajudá-lo a economizar tempo e esforço,
você também pode salvar a sua limpeza como um tesauro para que você possa usá-lo novamente ou
compartilhá-lo com outras pessoas.

3. Analise seus dados. VantagePoint oferece-lhe a capacidade de interagir com os seus
dados em um nível muito granular e visualizar suas informações a partir de uma variedade de pontos
de vista. Desde mapas de calor de co-ocorrência e mapeamento de semelhanças até processamento
de linguagem natural e de expressão regular, VantagePoint oferece um conjunto robusto de
ferramentas para explorar o resultado de sua pesquisa para ajudá-lo a transformar informação em
conhecimento acionável.

4. Informe de seus resultados. Ser capaz de comunicar a sua percepção com os outros
é fundamental para a utilização eficaz da informação. Quer seja na forma de um registro com
anotações, tabelas de perfil no Excel, ou visualizações concebidas para satisfazer as necessidades de
gestão, VantagePoint é concebido para permitir que você compartilhe o seu conhecimento.

5. Automatize seu análise. O linguagem de scripting Visual Basic do VantagePoint
permite construir máquinas analíticas para processos de rotina economizando tempo e esforço.

O ambiente interativo do VantagePoint oferece:
Múltiplas visualizações analíticas em um formato de manual
Visualização do título com fácil acesso aos registros individuais
Janelas com detalhes para um painel personalizável
Acesso com um clique a dúzias de poderosos macros VantagePoint
Ajuda sensível ao contexto
Um Guia do Analista, com conveniente acesso a recursos online 



Entre em contato conosco para obter mais informações ou solicite uma 
demonstração ou um período experimental gratuito por 30 dias.

informa@triz.es
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Fontes de dados on-line Dados personalizados
Cambridge Scientific Abstracts ISI Web Of Knowledge Patbase Comma/tab delimited tables

Delphion Lexis Nexis Total Patent Questel‐Orbit Microsoft Excel and Access

Dialog Micropatent SilverPlatter XML Smart Data Exchange

EBSCOHost Orbit.com STN XML (wizard)

Ei Engineering Village Ovid Thomson Innovation

Factiva

Bases de dados
Ferramentas para
registros e campos

Aerospace Focust  Pascal Combine registros duplicados

Art Abstracts Food Sci & Tech Patent Citation Index Remova registros duplicados

Biobase Foodline Market PCT Crie “frankenrecords”

Biological Abstracts Foodline Science PCTPAT (combine registros de

Biological Sciences Forege  Phin fontes diferentes)

Biosis Frosti  Pira Classifique registros

Biotechno FSTA Pluspat Combine campos

Business & Industry Gale PROMT PROMT Limpe campos

CAPlus (AnaVist export) GeoRef  PsycINFO Aplique tesauros

Cassis Global Reporter PubMed

CBNB IFIPAT Rapra 

Claims IFIUDB Recent Refs

A sua fonte de dadosComputer & Info Systems INPADOC Reference Manager

Corrosion INSPEC Science Citation Index não está listada aqui?
Current Contents IPA SciSearch

Derwent Biotech Abstracts ISD Scopus Visite nosso site para ver a

Derwent Innovations Index ITRD Tech Research lista completa de filtros de

Derwent World Patents Index JAPIO ToxFile  importação.

Ei Compendex JICST Transport

EMBase Kosmet USApps Você também pode construir 

EnCompass Literature LGST USGene seus próprios filtros de

EnCompass Patents MATBUS USPat importação. VantagePoint vem 

Energy Medline Waternet com todas as ferramentas.

EnergySciTech METADEX WaterResAbs

Engineering Materials Abstr  Mgmt and Org Studies Web of Science  Nossa equipe de Atendimento 

Envr Sci & Pollution Mgmt  Micropatent Materials Wisdomain ao Cliente lhe ajudará a criar e 

ERIC Mobility manter filtros de importação

EuroPat  NSF Awards para as suas fontes de dados. 
FamPat  NTIS Por favor, visite nosso

site para ver a lista completa.
Envie‐nos uma amostra dos
dados para avaliação.

Analise resultados de busca de, virtualmente,
qualquer base de dados de texto estruturado 


