
		

A tecnologia de geolocalização e de inteligência de IP 
protege ativos digitais contra acesso não autorizado 
e ajuda a prevenir o roubo de conteúdo
À medida que o panorama digital continua seu crescimento exponencial, as empresas 
têm um desafio cada vez maior para encontrar formas de proteger seus ativos on-line. 
Bilhões de novos conteúdos são gerados anualmente. Pessoas em todo o mundo estão 
passando milhões de horas assistindo antigos programas de TV e filmes, fazendo 
download de software e de música. Embora a Internet ofereça acesso à uma vasta 
biblioteca de informações, existem regulamentações governamentais, licenças 
e acordos de direitos autorais, bem como práticas culturais que impedem o acesso 
a determinados conteúdos em determinadas regiões. O conteúdo não protegido 
pode criar uma série de riscos para as empresas, o que afeta diretamente as receitas, 
incluindo os custos associados com o roubo de ativos, as sanções em caso de 
descumprimento de normas, além de uma reputação danificada.

A geolocalização por IP oferece um gerenciamento seguro de 
direitos digitais 

A criação e o licenciamento de conteúdo para música digital, filmes ou software pode 
ser caro. As empresas podem achar que controlar a distribuição de conteúdo on-line 
é geralmente uma tarefa difícil, independentemente se está garantindo que os ativos 
sejam acessados somente quando permitido por acordos de licenças e direitos autorais, 
se está restringindo downloads em certas localizações geográficas para software de 
codificação ou outros casos de uso. No entanto, com uma estratégia poderosa de 
gerenciamento de direitos digitais, as empresas podem proteger o conteúdo contra 
o acesso não autorizado e a distribuição ilícita, ajudando a manter o valor dos ativos 
e protegendo os fluxos de receitas futuras. 

Encontrar uma tecnologia apropriada de gerenciamento de direitos digitais para a sua 
empresa também pode ser um desafio. De que maneira você efetivamente distribui e 
protege conteúdo para um público on-line , ao mesmo tempo que  respeita os acordos 
de licença e os direitos autorais feitos com os licenciadores de conteúdo e outros? Com 
a tecnologia de geolocalização e de inteligência de IP. Equipadas com informações 
em tempo real sobre a localização geográfica dos usuários e suas características de 
conexão, empresas de qualquer porte podem remover com êxito as barreiras únicas do 
anonimato à Internet, protegendo seus ativos e reputação on-line, ao mesmo tempo que 
preservando a experiência do cliente.
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Garanta a conformidade

Cumpra com os acordos de licença 
e direitos autorais feitos com 
licenciadores, permitindo o acesso 
ao conteúdo com base na localização 
geográfica autenticada do usuário em 
tempo real.

Imponha restrições

Certifique-se de que usuários em áreas 
proibidas ou embargadas não tenham 
acesso a seus ativos digitais.

Melhore o controle

Controle o acesso a conteúdos digitais 
com base em acordos de licenças 
a nível de país, estado/região, cidade 
e até mesmo CEP ou código postal.

Aumente a 
flexibilidade

Adapte-se e reaja rapidamente às 
regras em constante mudança quanto 
ao gerenciamento e à distribuição de 
conteúdo.

Conheça alguns clientes

Gerencie direitos digitais

Vantagens

Reforce a experiência do cliente

Certifique-se que os clientes não sejam 
oferecidos conteúdo que não está 
disponível a eles, adaptando informações 
no site e segmentando geograficamente 
os anúncios ou promoções.


