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20 Gigs de memória compartilhada • Java SE Runtime 

Environment 8 ou superior • Suporte para diversas 

plataformas de computação de 64 bits: Linux, 

Windows, Solaris 10-Intel

Uma solução de geocodificação reversa que 
automaticamente cria uma experiência móvel mais 
relevante em um momento específico para seus clientes 

A GeoMprint é solução de geocodificação reversa da Digital Element, a qual visa 
o tráfego de dispositivos móveis. Oferecida como um serviço em nuvem ou uma 
solução na empresa, a GeoMprint obtém as coordenadas e converte esses dados 
em informações geográficas mais úteis, como CEP / código postal, CEP+4, cidades, 
regiões, etc. Isto permite que os usuários móveis que mais provavelmente buscam 
informações e/ou querem agir imediatamente para receber automaticamente conteúdo, 
mensagens, publicidade e promoções mais localizadas. Além disso, o nosso Índice de 
Mobilidade exclusivo fornece insights sobre a probabilidade de um usuário estar móvel 
no momento.

Ao converter coordenadas long / lat inúteis em dados geográficos úteis e 
compreensíveis, a GeoMprint pode ser usada em aplicações que vão desde a 
publicidade segmentada, localização mais próxima, uso de conteúdos para mercados 
específicos, gestão de direitos geográficos, prevenção à fraude, e muito mais.

Uma solução nova da líder em geolocalização

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.

Além disso, a 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.

Folha de dados da tecnologia

Preço inicial  

$ 250 por mês

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

+ Não há restrições de consulta + Dados de geolocalização líderes no setor

+ Não há contingências de mapa +  Opção para segmentação mesmo quando  

os usuários optam por não receberem LBS

+ Opções de implementação na empresa ou em nuvem + Índice de mobilidade único

Benefícios da GeoMprint:

Localização mais próxima -  
permitir facilmente que 
consumidores móveis encontrem  
a localização física mais próxima

Segmentação em tempo real - 
forneça o contexto mais relevante 
e em um momento específico para 
usuários móveis

Gestão de direitos geográficos -  
controle o acesso a conteúdos 
digitais, independentemente do 
dispositivo 

Prevenção a fraudes - potencialize 
informações sobre o usuário móvel 
em tempo real para reforçar a 
verificação de identidade

Casos de Uso

Dados gerais da tecnologia 
na empresa

Cerca de 90% das pessoas 
deixam ligada a função de 
serviços de localização em 
seus smartphones


