
Localização Inteligente

Sistema de Informação Geográfica

MapInfo Professional
Informações abrangentes para tomada de decisões e análise 
de dados por localidade

O poder das tecnologias que 
reconhecem localidades



Com o MapInfo Professional, você 
poderá visualizar as relações entre 
os dados geográficos.

Analistas de negócios, planejadores, 
profissionais GIS — até mesmo 
usuários que não são GIS — podem 
obter novas informações sobre seus 
mercados, melhorar a tomada de 
decisões estratégicas, compartilhar 
mapas e gráficos ricos em 
informações.

Problema
Os dados são representados de forma 
“simples”, como parte de uma tabela, 
planilha ou gráfico. Pode ser difícil 
interpretá-los e compartilhá-los com 
públicos internos e externos.

Solução
Usando o MapInfo Professional, o 
endereço ou outras informações 
locais nos dados podem ser usados 
para sobrepor um conjunto de 
dados sobre outro (por ex., dados 
de vendas, registros de serviço e 
fluxo de tráfego). Esse processo de 
comparação é esclarecedor. Padrões 
surgem, relações se tornam evidentes, 
oportunidades são descobertas e 
problemas revelam suas próprias 
soluções.

A simples inserção de vários tipos de 
dados, correlacionados pelo uso de 
um único endereço ou local, adiciona 
inteligência a esse local. O endereço 
ou local agora “significa” algo. Ele 
agora contém uma inferência para 
a tomada de decisões ou análise: 
localização inteligente.

“O MapInfo Professional 
reduz em 25 por cento 
o tempo necessário 
para auditar nossa rede 
de centros bancários, 
mapeando e analisando 
facilmente suas medidas 
geoespaciais.”
Scott Weston
AVP para Análise de 
Distribuição no Varejo
Bank of Americade serviços e produtos de 
informações

“Localização inteligente 
é uma ferramenta de 
vendas real... todos 
podem ver e entender 
por que cobramos 
pelo que fazemos. Sem 
a Pitney Bowes, não 
teríamos sido capazes de 
atingir nosso objetivo...”
Brendan Green
CEO
Hire A Hubby

Oportunidade
As empresas hoje compartilham 
três oportunidades comuns para 
o crescimento: receitas maiores, 
eficiências aprimoradas e custos 
menores. Todos os governos 
compartilham três oportunidades 
comuns para atender melhor 
a seus cidadãos: colaboração 
e distribuição de informações 
aprimoradas; um serviço melhor 
e mais confiável; menor tempo de 
resposta a emergências . Cada vez 
mais essas organizações reconhecem 
que localização inteligente é 
fundamental para desenvolver essas 
oportunidades.

Expandir para a nuvem
Compartilhe seus dados e análise 
baseados no local com clientes 
e cidadãos, publicando-os na 
nuvem para oferecer acesso 24/7 
instantâneo.



O Pacote MapInfo
O MapInfo Professional é o elemento 
fundamental dos produtos do Pacote 
MapInfo de localização inteligente. 
Os mapas e os dados criados no 
MapInfo Professional podem ser 
publicados na web para clientes ou 
para cidadãos acessarem, ou podem 
ser compartilhados internamente na 
organização com o uso de aplicativos 
MapInfo de mapeamento da web 
e GIS corporativo. Os metadados 
armazenados em um catálogo central 
criado pelo MapInfo Manager podem 
ser facilmente editados pelos usuários 
designados do MapInfo Professional 
visando garantir que os metadados 
permaneçam atualizados. Tudo isso 
é possível com o pacote de produtos 
integrados do MapInfo.

Publicar mapas na nuvem
Publique dados espaciais diretamente 
do MapInfo Professional na nuvem, 
onde eles podem ser acessados 
imediatamente por usuários através 
de um navegador da web, fornecendo 
informações em tempo real quando 
e onde forem necessárias. O MapInfo 
Stratus, um aplicativo de mapeamento 
baseado na web, permite compartilhar 
dados de mapa e serviços interativos 
com apenas alguns cliques. Sendo 
baseado na nuvem, o MapInfo Stratus 

requer infraestrutura e sobrecarga de 
pessoal mínimas na implementação 
e na manutenção, permitindo que 
você se concentre em tarefas mais 
importantes.

Capacita sua empresa 
espacialmente
As soluções da Pitney Bowes 
ajudam as organizações a usarem 
a localização inteligente e o GIS 
para otimizar totalmente suas 
operações e/ou obter uma vantagem 
competitiva de um único desktop para 
toda a empresa. Nossa plataforma 
corporativa, Spectrum Spatial, oferece 
ao GIS recursos que podem ser 
integrados em praticamente qualquer 
sistema para ajudar você a obter o 
máximo de seus dados de localização.

Criar um único ponto de confiança
Crie um catálogo facilmente 
pesquisável e padrão do setor 
para gerenciar dados corporativos, 
melhorar o acesso e evitar a 
duplicação de dados. O MapInfo 
Manager cataloga e coleta metadados 
para criar um único ponto de 
confiança para ativos de dados 
espaciais. Criado com base nos 
padrões do Catalog Services Web 
(CSW) do Open Geospatial Consortium 

Os usuários 
do MapInfo 
Professional 
podem carregar 
seus dados 
diretamente na 
nuvem usando o 
carregador Stratus 
integrado.

(OGC), os catálogos do MapInfo 
Manager podem ser pesquisados 
pelo MapInfo Professional e outros 
aplicativos compatíveis com o CSW. 
Os usuários designados também 
podem atualizar os metadados no 
catálogo corporativo diretamente pela 
interface do MapInfo Professional, 
sem a necessidade de usar o software 
complexo de metadados.

Precisa de algo mais específico?
A Pitney Bowes oferece várias 
soluções específicas do setor que 
se integram com o pacote do 
MapInfo para modelo demográfico, 
mapeamento de crimes, modelo de 
inundação, mapeamento geológico, 
análise geofísica e muito mais.



Com as informações obtidas pela 
localização inteligente, os usuários 
fornecem serviço superior, melhoram 
o desempenho operacional, reduzem 
custos operacionais e aumentam seu 
retorno sobre investimentos de TI.

Nossa equipe está aqui para se 
certificar de que você obtenha o 
máximo proveito de sua tecnologia de 
análise baseada no local.

Recursos e vantagens

ACESSO A DADOS
O suporte integrado permite que 
você acesse e exiba vários formatos 
de dados de forma direta. Portanto, 
você pode exibir os dados do 
Microsoft Excel, Microsoft Access ou 
de banco de dados, como Oracle, 
Microsoft SQL Server, SQLite e 
muitos outros formatos de arquivo 
prontos para uso. Também é possível 

O MapInfo Professional 
inclui um conjunto 
abrangente integrado 
de ferramentas de 
edição e desenho 
semelhantes às do CAD.

exibir imagens de praticamente 
qualquer formato, assegurando que 
o MapInfo Professional se adapte ao 
seu ambiente de TI atual sem custo 
adicional.

CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DADOS
Mais de 40 ferramentas de criação e 
edição de dados CAD são fornecidas 
prontas para uso, além da capacidade 
de editar dados tabulares (valores e 
nomes). Faça todas as suas alterações 
de mapas e dados em um aplicativo e 
economize tempo e esforço.

PROCESSAMENTO DE DADOS
O poderoso processamento 
de dados espaciais no MapInfo 

Professional permite que os usuários 
executem consultas geográficas 
sobre os dados do cliente, como 
“mostre-me todos os clientes a um 
quilômetro de meu escritório”. Crie 
instantaneamente áreas de comércio 
baseadas em variáveis geográficas 
comuns (proximidade a uma estrada 
importante ou território de vendas). 
Obtenha novas informações e 
dados unindo ou separando regiões 
geográficas (limites de subúrbios). Crie 
áreas de comércio exclusivas para 
todos os seus centros de serviços.



“Com a tecnologia da 
Pitney Bowes, obtivemos 
um retorno sobre 
investimento líquido de 
mais de 900 por cento 
nos primeiros 10 meses.”
Steve Wallace
Planejador de estratégias sênior
Florida Farm Bureau
Insurance Company

GIS corporativo
Capacite espacialmente sua 
organização permitindo acesso a 
seus mapas e dados relacionados por 
meio de um portal de mapeamento 
intuitivo.

EXIBIÇÃO
Aplique códigos de cores 
instantaneamente nos territórios 
(usando qualquer símbolo, símbolos 
graduados, diagramas ou gráficos), 
fronteiras, rodovias, linhas de fibra 
ou pontos baseados em quaisquer 
valores de dados tabulares por meio 
de um assistente simples. Também 
é possível agregar valores usando 
funções estatísticas ou qualquer outra 
função matemática para associar 
um símbolo ou uma cor a um ponto 
ou região com base em um valor 
calculado. Por exemplo, sombreie os 
territórios de vendas com base no 
número de clientes. As tendências 
baseadas na geografia revelam a 
si próprias, os padrões se tornam 
mais claros e decisões melhores são 
tomadas.

“Um funcionário pode 
economizar tempo e mão 
de obra que antes eram 
usados para localizar 
e desenhar mapas de 
territórios.
Agora essas informações 
estão bem na ponta de 
seus dedos.”
Jay Abrams
Gerente de produtividade de SDA
Pepperidge Farm

Algumas das 
possibilidades 
de visualização 
e análise 
no MapInfo 
Professional.

PUBLICAÇÃO DE DADOS E MAPA
No ambiente de TI atual, a 
necessidade de haver várias opções 
de publicação é crítica para a 
comunicação expressiva entre os 
aplicativos. Escolha entre um pacote 
de opções de publicação em PDF 
incluindo PDF padrão, PDF em 
camadas e com registro geográfico. 
Isso permite que você compartilhe 
mais do que apenas mapas com seus 
colegas, além de respostas baseadas 
no local. Além disso, os usuários do 
MapInfo Professional podem publicar 
mapas estáticos ou interativos na 
web por meio de assistentes de fácil 
utilização. Compartilhe os resultados 
em um formato que se adapte melhor 
às suas necessidades. Adicione o 
MapInfo Stratus e você obterá acesso 
24/7 aos dados e à análise baseados 
em dados via nuvem — ideal para 
divulgação de informações públicas, 
permissão aos usuários de negócios 
para preenchimento de solicitações 
de mapeamento e compartilhamento 
de dados corporativos com base na 
geografia com colegas, cidadãos, 
membros e clientes.



Sem nenhuma experiência em 
mapeamento, você pode criar 
facilmente mapas expressivos 
e visualmente atraentes para 
apresentação e publicação.

O poder das tecnologias que 
reconhecem localidades
Os usuários normais do Microsoft 
Windows®, que utilizam plataformas 
padrão de mercado e acessam 
diretamente a gama completa dos 
principais bancos de dados atuais, 
poderão aproveitar integralmente 
o poder das tecnologias que 
reconhecem localidades com o 
MapInfo Professional. Você tomará 
decisões criteriosas com melhores 
informações:

• Gerenciamento Intuitivo de redes 
ou infra-estruturas. Avalie patrimônios 
geograficamente localizados, como 
torres de celular, cabos de fibra 
óptica ou serviços de água, esgoto e 
telefone.

• Compartilhamento de dados de 
ambiente ou avaliação de riscos entre 
fronteiras organizacionais. Reduza 
riscos no setor de seguros.

• Geração de clientes potenciais e 

“A localização inteligente 
é uma ferramenta 
essencial para o 
desenvolvimento de 
negócios. Somos capazes 
de transmitir dados, 
análise e estratégia de 
maneira que todos os 
funcionários entendam e 
se empolguem com isso.”
Ron DiGrandi
Diretor de desenvolvimento 
de negócios
Time Warner Cable

indicações. Analise padrões de estilo 
de vida, tendências de consumo, 
padrões de tráfego e fronteiras dos 
seus clientes e dos clientes dos seus 
concorrentes.

• Projeto e gestão de territórios. 
Determine os melhores locais para 
novas lojas, filiais locais de serviço 
ou áreas de comércio. Estime 
vendas para um local em potencial 
enquanto obtém informações sobre 
a canibalização e os concorrentes 
durante a expansão. Mantenha a 
participação de mercado durante a 
consolidação.

• Análise de clientes. Analise a 
demografia, a psicografia e o 
agrupamento de clientes-alvo.

Para ajudar você a incluir seus 
próprios dados no contexto, os 
mapas mundiais gratuitos do 
Microsoft Bing™ (mapas aéreos e 
híbridos) estão incluídos no MapInfo 
Professional para uso como um mapa 
de apoio. Está disponível, por uma 
tarifa adicional, uma opção premium 
que permite acesso ilimitado aos 
mapas de ruas de todo o mundo 
do Bing, além de um recurso”Mover 
Mapa para” para encontrar um local 
em qualquer parte do mundo.



Criar um único ponto de confiança
Crie uma biblioteca centralizada dos 
ativos espaciais de sua organização 
para garantir que os usuários estejam 
acessando os dados certos e que 
os dados sejam adequados para a 
finalidade.

Requisitos técnicos

• INTEGRAÇÃO

A vinculação e a integração de objeto 
nos aplicativos construídos com o uso 
de linguagens comuns, como Visual 
Basic, Delphi, C++ e C#, MapBasic 
também oferecem suporte para XML, 
FTP e HTTP. Comunica com outros 
softwares usando o Dynamic Data 
Exchange (DDE), e os aplicativos 
MapBasic podem chamar rotinas no 
conjuntos Windows DLL e .NET.

• OPÇÕES DE PUBLICAÇÃO 
   LÍDERES NO SETOR

O compartilhamento de seus 
resultados nos formatos do setor é 
sempre tão importante quanto as 
próprias informações. No ambiente 
de TI atual, a necessidade de ter várias 
opções de publicação é crítica para 
a comunicação expressiva entre os 
aplicativos. O MapInfo Professional 
fornece várias opções para essa 
finalidade. Desde a capacidade de 

“Com a ajuda do 
MapInfo Professional, 
a Câmara Municipal de 
Portsmouth provou que 
o GIS é fundamental 
para as câmaras locais 
oferecerem níveis de 
serviço mais elevados à 
comunidade de maneira 
econômica.”
John Shurvinton
Gestor de GIS
Câmara Municipal de Portsmouth

Microsoft® Bing™ Mapas 
e outros dados de 
servidor de peças podem 
ser usados como mapas 
de apoio para os dados 
de suas organizações. Os 
mapas aéreos e híbridos 
do Bing estão incluídos 
gratuitamente no 
MapInfo Professional.

exportar dados em muitos formatos 
até a publicação de grandes mapas 
com legendas e diagramas, o MapInfo 
Professional se integra perfeitamente 
aos aplicativos. Compartilhe os 
resultados em um formato que atenda 
melhor às suas necessidades.

• ACESSO A QUALQUER SISTEMA 
  DE TI DE MERCADO E TODOS OS 
  BANCOS DE DADOS COMPATÍVEIS 
  COM ODBC

O MapInfo Professional testa e 
oferece suporte aos sistemas 
operacionais Windows mais recentes 
e formatos de dados mais comumente 
usados, como Microsoft Excel, 
Microsoft Access, Microsoft SQL 
Server, SQLite, Oracle, PostgreSQL 
(com PostGIS), arquivos CSV, incluindo 
arquivos delimitados ASCII, dBase e 
Lotus 1-2-3. O MapInfo Professional 
também oferece suporte a padrões 
abertos, como os formatos (OGC) 
GML, WMS, WFS, WFS-T do Open 
GeoSpatial Consortium, servidores de 
peças, Google KML e muito mais.




