
Localização Inteligente

Software de Localização Inteligente

Spectrum Spatial
Plataforma de Inteligência Empresarial

Aplique uma visão 
baseada na localização 
em suas decisões.



Veja a Inteligência Comercial como 
você nunca viu.

8% dos dados possuem um 
componente espacial, mas poucas 
plataformas aproveitam os recursos 
de localização inteligente. Agora 
você pode descobrir relações e 
padrões que você jamais conheceria. 
A plataforma Spectrum® Spatial de 
Inteligência Empresarial agrega 
capacidades potentes aos seus 
sistemas de inteligência; deste modo, 
você pode comparar, investigar 
e visualizar dados baseados na 
localização.

• Crie e analise mapas
• Integre e enriqueça seus dados 
• Colete dados de outras fontes
• Automatize processos

Simplifique o complicado.

• Informa o planejamento 
• Gerencia serviços
• Rastreia recursos
• Descobre oportunidades 
• Gerencia os riscos
• Foca no público-alvo 
• Avalia o desempenho

Impacto imediato

Gera um retorno rápido do seu 
investimento em software comercial 
padronizado.

Capacidades robustas

Adicione novos mapeamentos e 
análises espaciais aos seus relatórios, 
análises e painéis.

Maior visibilidade

Padroniza seus dados através 
dos seus sistemas de Inteligência 
Empresarial e os enriquece com 
mais de 350 conjuntos de dados 
demográficos, geodemográficos, 
de fronteiras, de riscos e de 
telecomunicações.

Faça novas conexões.

A plataforma Spectrum® Spatial de 
Inteligência Empresarial oferece as 
ferramentas que você precisa para 
ver as tendências, associações e 
redes:

• Integra os dados de toda sua   
  empresa
• Integra conjuntos de dados de valor  
  agregado
• Transfere dados de relatórios e  
  mapas para análises mais robustas
• Filtra relatórios e mapas por   
  geografia 
• Desenvolve, publica e compartilha
   seus mapas

Os mapas e os dados não precisam 
estar no mesmo servidor,
oferecendo desempenho mais 
rápido e eficaz. Você terá análises 
instantâneas, procedimentos rápidos 
e reportes em tempo real em todos 
os departamentos.

Adquira o poder 
do “onde”.

Conecte perspectivas de várias 
plataformas.

A Spectrum Spatial de Inteligência 
Empresarial é compatível com todas 
as suas plataformas e não precisa de 
sistemas de integração. Você pode 
adicionar capacidades espaciais com 
segurança utilizando seus portais e 
controles de acesso já existentes.

• Actuate® BIRTTM
• IBM® Cognos®:8.4a10.2.2
• IBM® - Cognos® - Express
• Microsoft® Excel®: 2003 a 2013
   versões 32- e 64-Bits
• Microsoft® Reporting Services
• Microstrategy® até 9.4.1
• Oracle Business
   Intelligence Enterprise Edição 11
• Oracle® Hyperion®: 11
• QlikTech Qlikview: 10 a 11.2 SR 
• SAP Business ObjectsTM XI 2.5 to 4



Licenças sob medida
para você.

A Spectrum Spatial de Inteligência 
Empresarial pode realizar análises 
profundas e pesadas, mas é fácil de 
implantar.

• Comece com um único servidor e  
  um cliente para obter um sistema de  
  Inteligência Empresarial.
• Licenças por estação de trabalho  
  (qualquer número de usuários) ou  
  pacotes de licença por uso.
• Adicione soluções complementares e  
  usuários a qualquer momento.
• Suporte e manutenção também  
  estão disponíveis.

A Spectrum® Spatial de inteligência 
empresarial faz parte da Plataforma 
de Tecnologia Spectrum®. Disponível 
para Microsoft Windows, Linux e Unix®.

Especificações

Sistemas operacionais
• Servidor Windows® : 2008 R2, 2012 
• Ubuntu® 12.04
• Solaris®: 10, 11

Plataformas de Dados Espaciais
• Oracle®: 10 e 11
• SQL Server Spatial 2008, 2012 
• PostGres 8+ (PostGIS 2.x)
• SQLite

Navegadores
• Internet Explorer®: 10 e 11 
• Mozilla Firefox®: 10+
• Google ChromeTM: 25+
• Safari (Mac OS X)

Padrões de suporte para Open Geospatial Consortium (OGC®):
• Web Map Service (WMS) 1.0, 1.1.1, 1.3
• Web Feature Service (WFS) 1

Qlik - Clientes em regiões de cobertura

Qlik - Clientes em regiões de cobertura



Para mais informações acesse: pitneybowes.com/br

Sobre a Pitney Bowes

Pitney Bowes (NYSE: PBI) é uma empresa de tecnologia global inovadora que oferece produtos e soluções que capacitam 
o comércio nas áreas de gerenciamento de informações dos clientes, localização inteligente, engajamento com o cliente, 
envio de pacotes e correspondências e e-commerce global. Mais de 1,5 milhão de clientes em aproximadamente 100 
países ao redor do mundo confiam nos produtos, soluções e serviços da Pitney Bowes. Para obter informações adicionais, 
visite o website da Pitney Bowes pitneybowes.com/br


