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Uma nova solução de geocode reverso que automaticamente 
cria uma experiência móvel de ponto no tempo mais 
relevante para seus clientes
O GeoMprint é nova solução de geocode reverso da Digital Element, a qual visa o 
tráfego de dispositivos móveis. O GeoMprint é um serviço na Web, o qual recebe 
coordenadas e converte esses dados em informações geográficas mais úteis, como 
CEP / códigos postais, cidades, regiões, etc. para as empresas. Isto permite que os 
usuários móveis que mais provavelmente procuram informações e/ou querem agir 
imediatamente para receber automaticamente o conteúdo, as mensagens,  
a publicidade e as promoções mais localizadas.

Converta números e decimais em dados de geolocalização 
compreensíveis e utilizáveis
Sem o geocode reverso, quando os usuários móveis optam por serviços baseados em 
localização (em app) ou compartilham suas localizações (Web móvel), as coordenadas 
latitude/longitude são as únicas informações retornadas que equivalem essencialmente 
a números e decimais. Com o GeoMprint, essas coordenadas são automaticamente 
convertidas em dados de geolocalização mais expandidos, compreensíveis e úteis que 
podem ser aplicados para mostrar a localização mais próxima para aplicações que 
variam desde publicidade segmentada, localização de conteúdo, gestão de direitos 
geográficos, prevenção contra fraude e muito mais.

Uma solução diferente da líder em geolocalização
Ao contrário de outras soluções, o GeoMprint não envolve quaisquer contingências  
que exijam que um mapa seja usado junto com o resultado de dados de geolocalização. 
O GeoMprint também não restringe o número de consultas. Além disso, o GeoMprint 
complementa ofertas atuais baseadas em IP NetAcuity da Digital Element para fornecer 
às empresas uma estratégia de segmentação geográfica mais abrangente e coesa de 
um fornecedor que atinge usuários on-line e móveis. 

A Digital Element desenvolveu o GeoMprint com as empresas modernas em mente e  
está potencializando em seus mais de 15 anos de liderança no espaço de geolocalização 
para introduzir ao mercado mais uma solução precisa, segura e de baixo custo que 
atende às necessidades que evoluem constantemente do espaço móvel. 

Folha de dados da tecnologia

71%  
 dos consumidores  

optam por compartilhar 
suas localizações em  

seus dispositivos móveis.

76%  
 das pessoas que usam 
o compartilhamento de 

localização dizem que as 
ajuda a receber conteúdo 

mais significativo.

Tecnologia de  

Segmentação GeoMprint   
A arte de decodificar latitude e longitude

Para mais informações sobre como a sua empresa pode alcançar usuários 
móveis nas horas mais importantes, visite-nos em www.digitalelement.com.


