
GEOCODE
DESCUBRA O PODER
DA NORMALIZAÇÃO DE DADOS

O Geocode é um software especializado em normalização de moradas que garante a qualidade das suas bases de dados de clientes ou poten-
ciais clientes.

Com este software de normalização de moradas:

•	 Garanta a autenticidade dos seus dados.

•	 Elimine registos repetidos, dados da lista Robinson e otimize as suas campanhas de marketing.

A normalização de moradas permite, entre outras opções, corrigir erros ortográficos e vias obsoletas, normalizar literais, identificar o núme-
ro de porta ou atribuir códigos internos e dos CTT. 

Como funciona o Geocode:

Ao normalizar as suas moradas com o Geocode:

•	 Garante a qualidade da informação nas suas bases de dados

•	 Deteta e elimina duplicados reduzindo custos envios indesejados

•	 Otimiza campanhas de marketing e diminui o número de devoluções. 

O Geocode também permite enriquecer a informação dos seus registos:

•	 Com informação de coordenadas geográficas para otimização de rotas

•	 Com variáveis socioeconómicas para melhores segmentações e campanhas

 TIPO DE VIA ARTÉRIA DESIGNAÇÃO NÚMERO CÓD. POSTAL DISTRITO CONCELHO CÓD. LOCALIDADE CÓD. ARTÉRIA CTT

 RUA DO ALEXANDRE FARIA 56 BRAGANÇA 5300-128 BRAGANÇA BRAGANÇA   

 RUA DOUTOR ALEXANDRE FARIA BRAGANÇA 56 5300-128 BRAGANÇA BRAGANÇA 10348 000118020

  ESTRADA COMANDANTE 
CAMACHO DE FREITAS

FUNCHAL 20 9020-154 ILHA DA MADEIRA FUNCHAL   

 ESTRADA COMANDANTE CAMACHO FREITAS FUNCHAL 20 9020-154 ILHA DA MADEIRA FUNCHAL 18383 001286033

  AV. SACADURA CABRAL - GODIM GODIM 12 5050-071 VILA REAL PESO DA RÉGUA   

 AVENIDA SACADURA CABRAL GODIM 12 5050-071 VILA REAL PESO DA RÉGUA 35442 000120081

  ARCO BAÚLHE ARCO DE
BAÚLHE

79 4860-045 BRAGA CABECEIRAS DE 
BASTO

  

 RUA ARCO BAÚLHE ARCO DE 
BAÚLHE

79 4860-045 BRAGA CABECEIRAS DE 
BASTO

10497 000001040


RUA DOUTOR ANTÓNIO SARDINHA BEJA 7800-447 BEJA BEJA   

 RUA ANTÓNIO SARDINHA BEJA 7800-447 BEJA BEJA 8861 000044050

Assegure a qualidade da sua informação e acerte nas 
suas decisões de negócio



SOBRE A INFORMA D&B

A Informa D&B é especialista no conhecimento do tecido empresarial. Através de análises inovadoras, disponibiliza o acesso a informação atualizada e relevante sobre a atividade de empresas e gestores, funda-
mental para a condução dos negócios dos seus clientes. A Informa D&B está integrada na maior rede mundial de informação empresarial, a D&B Worldwide Network, com acesso aos dados de mais de 315 milhões 
de agentes económicos em todo o mundo.

A base de dados empresariais da Informa D&B é a mais utilizada em Portugal, servindo mais de 619 mil utilizadores através das duas marcas: INFORMA e eInforma. 95% das entidades bancárias, 45% das grandes 
empresas e 21% das PME portuguesas são clientes ativos da Informa D&B, e consultam, anualmente, mais de três milhões de relatórios sobre empresas.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
    213 500 389 |     213 151 658
    vipclientes@informadb.pt

INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS) SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
 
www.informadb.pt

MODALIDADES DE SERVIÇO

•	 Processos massivos de normalização de bases de dados

•	 Tratamento de dados pontuais ou periódicos, segundo a necessidade do cliente

•	 Possibilidade de automatizar os processos periódicos (diários, semanais, mensais,…)

•	 Definição do formato e estrutura dos ficheiros de entrada e saída

•	 Intercâmbio de ficheiros por SFTP ou outro meio seguro

•	 Processo de identificação de duplicados

Serviços para Processos Online
•	 Licença de uso anual, SaaS

•	 Catálogo de Web Services de normalização e geolocalização

•	 Tecnologia .NET

•	 Protocolos RestFul

•	 Integráveis com CRM’s, ERP’s, CMS, Call Centers,…

•	 Diferentes formas de implementação para processos interativos de normalização de mo-
radas, fazendo sugestão de morada ou facilidades de autopreenchimento

Licença de uso on premise
•	 A instalação de licenças nos sistemas do cliente oferece um melhor  desempenho nos 

processos massivos de grandes volumes de dados ou consultas individuais, além de per-
mitir um elevado nível de integração com diferentes aplicações e sistemas.

•	 A informação permanece no cliente

•	 Solução de caracter corporativo que funciona sobre ORACLE

•	 Parametrização para a execução não assistida de processos massivos de grandes volu-
mes de dados.

•	 Dispõe de um módulo que inclui um catálogo de serviços online de normalização de mo-
radas que inclui serviços web do tipo: listar tipo de via, distrito, conselhos e freguesias

•	 Inclui suporte à instalação e serviço de manutenção anual (1 atualização da ferramenta 
e serviço Help Desk 8x5).

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO
DO GEOCODE

•	 Exatidão e integridade dos seus dados

•	 Garantia que cada dado cumpre o seu propósito

•	 Maior qualidade nos processos de verificação, 
atualização, normalização

EXPLORE OS TERRITÓRIOS
DA BIG DATA

•	 Processamento de grande volumes de dados não 
estruturados

•	 Normalização e integração de dados estruturados 
e não estruturados de fontes distintas 


