
Localização Inteligente
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MapInfo Professional® v12.5
A solução de localização inteligente de última geração - 
agora muito melhor, mais rápida e mais forte do que nunca!

Ajudando as organizações 
a compreenderem 
seus negócios



Visão geral 
do produto
Todos os dias as empresas usam 
dados para a tomada de decisões 
estratégicas essenciais, que afetam 
positivamente tanto as organizações 
quanto os clientes. O MapInfo 
Professional v12.5 e seus recursos 
de Location Intelligence ajudam as 
organizações a compreenderem seus 
negócios, analisarem as tendências 
geograficamente e a tomarem 
decisões essenciais com mais clareza 
quanto aos riscos e as oportunidades.

O MapInfo Professional v12.5 é 
a versão de última geração que 
traz recursos substancialmente 
aprimorados em todo o software.

• Economize tempo, faça muito     
  mais com maior rapidez e com    
  o desempenho aprimorado das 
  operações de processamento 
  de objetos, resultante do uso de  
  diversos núcleos e diversas CPUs.
• Usando um Designer de layout   
  totalmente novo, prepare mapas  
  extraordinários para impressão com  
  uma facilidade e rapidez nunca antes  
  experimentadas.
• Acesse muito mais dados com o   
  suporte adicional a formatos de dados.

“Com o MapInfo 
Professional, 
conseguimos criar 
rotinas automatizadas 
e transparentes com 
relação às decisões de 
planejamento. Com ele, 
pudemos deixar de usar 
os mapas em papel e 
passar a desfrutar de uma 
experiência de usuário 
digital e consistente. 
Nossos planejadores 
conseguem localizar 
rapidamente os dados 
de que precisam para 
analisar uma aplicação. 
Agora, podemos 
reempacotar os dados 
de maneira inovadora e 
significativa.”
Barry Doyle 
Diretor de GIS Roscommon County Council

Estamos lançando uma versão de 32 
bits e, pela primeira vez, uma versão* 
completa nativa de 64 bits. A versão 
de 64 bits leva a conhecida facilidade 
de uso do MapInfo Professional para 
um novo nível, com uma interface de 
usuário totalmente nova, baseada em 
faixas de opções.

• A nova interface de usuário é muito  
  mais fácil de ser entendida pelos  
  usuários iniciantes do software 
  e mais simples de ser usada em  
  suas tarefas diárias. 
• A versão 12.5 também aumenta a  
  produtividade, com mais suporte a  
  diversos monitores.



O novo Designer de 
layout fornece grades, 
linhas-guias e recursos 
de fácil acesso por 
meio de uma barra de 
ferramentas (na versão 
de 32 bits) ou de uma 
faixa de opções dedicada 
(na versão de 64 bits).

A nova versão de 64 bits 
do MapInfo Professional 
oferece uma interface de 
usuário totalmente nova.



O que há 
de novo na 
versão 12.5

Versões de 32 e 64 bits
Pela primeira vez, o MapInfo 
Professional estará disponível tanto 
na versão de 32 bits quanto na 
versão completa de 64 bits. O suporte 
a 64 bits permite usar totalmente 
os recursos dos processadores dos 
computadores.

Interface de usuário totalmente 
nova, baseada em faixas de opções
- mais fácil de entender, mais 
simples de usar (versão de 64 bits)
Acesse os recursos de que você 
precisa de modo rápido e fácil com 
as novas faixas de opções, novas 
galerias e novas minibarras de 
ferramentas. Nossos engenheiros 
profissionais de usabilidade e projeto 
de software trabalharam muito para 
que o MapInfo Professional ficasse 
mais fácil e mais intuitivo que nunca.

“Graças a nossa solução 
MapInfo®, conseguimos 
determinar os clientes 
em potencial em nossas 
áreas de captação e 
conhecer o nível de 
atendimento de cada 
uma das áreas. Essas 
informações ajudam a 
otimizar o potencial de 
nossa rede de filiais.”
Jiri Polak
Coordenador de processos e modelos 
operacionais
Carglass®- Alemanha

Suporte a vários núcleos/multi-
threading – faça mais em menos 
tempo

Para operações de processamento 
de objetos, como criação de buffers, 
exclusão e divisão, o MapInfo 
Professional v12.5 obterá os 
benefícios de todos os processadores 
em seu computador. Isso reduz 
drasticamente o tempo necessário 
para a conclusão dessas operações.





Valor agregado

Serviços Premium
Por um custo adicional, os usuários do 
MapInfo Professional v12.5 podem 
optar pela funcionalidade extra do 
Bing™ Maps, obtendo acesso ao 
serviço mundial de tiles de mapas 
de ruas com o simples clique de um 
botão. Com esse recurso, é possível 
sobrepor facilmente o mapa de ruas 
com suas próprias camadas para 
agilizar a criação de mapas. Com isso, 
evita-se a necessidade de gerenciar 
um grande volume de dados. Além 
disso, o prático recurso “Move Map 
To” (Mover mapa para) (pesquisa 
do dicionário geográfico) permite a 
rápida navegação a locais de interesse 
em qualquer parte do mundo. Basta 
informar um endereço, subúrbio, 
ponto de interesse ou qualquer local e 
obter um zoom direto desse local.

O pacote MapInfo
O MapInfo Professional é o elemento 
fundamental do pacote MapInfo de 
produtos de Location Intelligence. 
Os mapas e os dados criados no 
MapInfo Professional podem ser 
publicados na Web para o acesso de 
clientes ou cidadãos, e também ser 
compartilhados internamente por 
toda a organização. Extensões para 
grades, roteamento e mapeamento 
3D também fazem parte do pacote. 

Design de layout totalmente novo

Com o novo design de layout, 
prepare trabalhos com qualidade 
profissional de modo mais fácil e 
rápido que nunca.

• Crie o layout dos elementos de  
   sua página de maneira rápida e  
   profissional usando gratículas e  
   linhas-guias.
• Com o novo controle de imagem,  
   adicione facilmente logotipos,   
   gráficos e imagens de qualquer tipo.
• Interaja diretamente com seu mapa 
  e as janelas do navegador. Isso é 
  o que chamamos de “layout ativo”.  
  Você não precisa mais alternar   
  entre o mapa e o layout para alterar  
  as camadas, modificar os rótulos
  ou aplicar uma panorâmica ou um  
  zoom ao mapa.
• WYSIWYG – a exibição da janela de  
  layout corresponde exatamente à  
  sua impressão.

Suporte adicional 
a formatos de dados

Usando o recurso de “Dados 
Universais Abertos” e o FME Quick 
Translator, os usuários do MapInfo 
Professional podem trabalhar com 
dados nos seguintes formatos:

• ESRI GeoDatabase (abrir/importar e  
   exportar)
• GML (Geography Markup Language)  
   versões 2.1.2, 3.1.1 e 3.2.1 (abrir/ 
   importar)
• GML SF-0 (Geography Markup   
   Language Simple Features Level  
   SF-0 Profile) (exportar)

Melhorias nas licenças distribuídas

• Novo recurso de “overdraft” para  
  evitar a interrupção de uso, caso  
  você perca uma licença durante  
  falhas ou migrações do servidor. 
  Você pode usar o recurso de  
  “overdraft” até 10% do total de  
  licenças de distribuição que você  
  possui.
• Recurso de reparo de até 10% de  
  suas licenças com falha/danificadas.



Especificações

Sistemas Operacionais

DESKTOP
• Windows 7 Ultimate SP1 de 32 bits
• Windows 7 Ultimate SP1 de 64 bits 
• Windows 8 e 8.1 de 32 bits
• Windows 8 e 8.1 de 64 bits

SERVIDOR
• Windows 2008 Server R2 SP1 de 64  
   bits com XenApp 6.0
• Windows 2008 Server R2 SP1de 64  
   bits
• Windows 2012 Server de 64 bits

Servidores de banco de dados

ESPACIAL
• Microsoft SQL Server 2008 (também  
  chamado de SQL Server Spatial)
• Microsoft SQL Server 2012 (também  
  chamado de SQL Server Spatial)
• Oracle Spatial 11Gr2, 12cR1
• PostgreSQL 9.0.3 com PostGIS 1.5
• PostgreSQL 9.x com PostGIS 2.1.x
• FDO 3.8 XY
• Microsoft Access 2007, 2010•   
  Microsoft Office 2013

Conectividade do banco de dados

DRIVERS ODBC
• Microsoft SQL Server 2012 Native  
  Client v11 (32 e 64 bits)
• Microsoft Access ODBC (32 e 64  
  bits)• Driver PostgreSQL ANSI ODBC  
  9.01.02 (32 e 64 bits)

ORACLE OCI CLIENT
• Oracle Instant Client v12.1.0.1.0 (32  
   e 64 bits)

KIT DE FERRAMENTAS FDO

“Temos certeza de 
que as mudanças que 
implementamos com a 
ajuda do software da 
Pitney Bowes ajudarão 
não apenas a aumentar 
a produtividade com a 
economia significativa 
de tempo, mas também 
a aumentar a receita da 
Domino’s e de nossos 
franqueados.”
Wayne McMahon
CIO
Domino’s Pizza




