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INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO
O BR/Search é um produto voltado para o gerenciamento de informações não
estruturadas. Trata-se de uma tecnologia de GED, Gerenciamento Eletrônico de
Documentos, em que o tipo de dado “Texto Corrido” é tratado com o mesmo nível de
importância que qualquer outro campo-chave. Isto quer dizer fundamentalmente que
qualquer informação pode ser encontrada, mesmo que ela esteja explicitada apenas em
um pequeno trecho de um texto.
Trata-se de um abrangente sistema de recuperação de informações baseado em um
poderoso software de indexação e recuperação textual. Projetado para gerenciar grandes
coleções de informações não estruturadas, possibilitando que múltiplos usuários, rápida e
eficientemente, recuperem e analisem documentos.

80 a 90% das informações das organizações não são estruturadas,
exigindo tecnologia própria para o seu gerenciamento.

Sabemos ainda que o papel está caindo em desuso, e deverá atingir preços altíssimos no
final da primeira década deste século. A alternativa já está presente: o computador, discos
magnéticos, discos óticos, CD-ROM. Portanto, ferramentas de armazenamento e
recuperação de textos, como o BR/Search, além da sua simples preparação, como é o caso
dos processadores de texto, estão atualmente entre os produtos de informática que mais
crescem em termos de utilização.

Principais Funcionalidades
Pesquisa livre, dirigida ou estruturada
Fonética 100% adequada à língua portuguesa
Ranqueamento do resultado da pesquisa
Pesquisa por palavras semelhantes
Refinamento sucessivo das pesquisas
Cruzamento de conjunto de dados já
pesquisados
Hiperlinks ad-Hoc
ad-hoc para pesquisas interativas
Pesquisa com ou sem acento
Suporte a todos os conectores do mercado
Pesquisa automaticamente o plural das
palavras
Suporte ao Thesaurus Ansi
Pesquisa simultânea a várias bases de dados
Conceitos de classes e padrões
Suporte a expressões complexas de busca
Análise automática de freqüência de palavras
Indexa inteiro teor de DOC, RTF, PDF, HTML e
XML.

Pré-requisitos Computacionais
Textos, a grande fonte de informações.
BR/Search, o caminho mais rápido para o conhecimento!

Vantagens

Recuperação Textual

Multiplataforma: Linux, Unix e
Windows

CPU com mínimo de 64 Mb de memória RAM,
40 Mb de espaço em disco
Software - Web Server, Java 2 e Servidor de
Aplicação.

Por que comprar?
Baixo investimento

Estrutura de desenvolvimento
aberta

Performance comprovada

Portabilidade
Tecnologia 100% nacional
Eficiência comprovada por uma
vasta lista de clientes.

Robustez e leveza
Escalabilidade.

Suporte nativo à pesquisa fonética
para a língua portuguesa

Evolução participativa: Você pede,
nós implementamos!
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Sem ônus para o seu SGBDR
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Escalabilidade e ótimo desempenho

Aplicabilidade
Tribunais, Câmaras Legislativas, Ministérios, Assessorias de Comunicação Social, Bibliotecas, Centros de Documentação, Departamentos
Jurídicos, Recursos Humanos, etc., em particular, com soluções de armazenamento e recuperação de Normas, Procedimentos, Legislação,
Jurisprudência, Fiscalizações, FAQ, Acervos, Currículos, Pareceres, Acórdãos, Correspondências, Dossiês, Prontuários, Artigos, Clipping de
Jornais, Estatutos, Regimentos e todo tipo de informação textual que necessite de uma publicação eficaz em termos de recuperação.

BRS/Fácil
Trata-se de uma interface nativa para indexação e publicação imediata de seus documentos. Solicite ao DBA do BR/S a criação da base de dados e
pronto, sua utilização está liberada. Independe de programação, 100% WEB, login de acesso e as principais funcionalidades de pesquisa já
customizadas. Suporte à indexação full-text e dirigida. Você decide!

Aplicativos a custo zero!
Fácil

BRS/Windows

Se a localização de documentos gerados por você não está satisfatória, se o compartilhamento de documentos de sua organização não é o ideal,
utilize nossa solução integrada ao Windows Explorer. Com o botão direito do mouse você ativa o aplicativo e indexa e localiza, de forma sofisticada e
simples, os documentos de seu interesse. Redundância de esforço intelectual fica assim minimizada, pois certamente trabalhos similares ao seu já
foram produzidos. Acesse-o e gere o novo documento com menos esforço.

Ganhe produtividade!

Certamente você é nosso usuário internauta e não sabia. Veja por quê:
Jurisprudência
Uma das maiores demandas de acesso à informação no governo federal é na área jurídica, em particular, andamento de processos. Neste segmento
utiliza-se largamente o BR/Search nas consultas a Jurisprudências. Temos todos os Tribunais Superiores e Federais (STF, STJ, STM, TCU, TSE e
TREs, TST) com essa solução, além do Conselho da Justiça Federal, consolidando dados dos TRFs (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª), Associação dos Advogados de
SP, dentre outros. No TJ/RS estamos indexando a Jurisprudência e publicando-a em CD-ROM.

Legislação
É tipicamente uma área largamente usuária de soluções de indexação textual, pois necessita de pouca estruturação de dados para sua recuperação.
Nossas soluções estão presentes em diversos sites do governo federal, como no PRODASEN, com toda a legislação federal, no Comando do Exército,
legislação pertinente, Ministério da Fazenda, com legislação tributária e financeira, na Assembléia Legislativa de MG, Tribunais, em particular o
TSE, com a legislação eleitoral, e o TCE/MG, com toda legislação dos municípios mineiros, Secretaria de Orçamento Federal com o projeto de lei de
Diretrizes Orçamentárias e o Plano de Ações Governamentais, dentre outros clientes.

Características Técnicas
Portado para Intel, Risc e Mainframe
Facilmente integrado a aplicações legadas por meio de APIs
Disponível componentes COM e JAVA
Bases de dados com até 4Gb de informações textuais

Interfaces nativas de administração e manipulação de dados
Atualização concorrente com disponibilização imediata dos
documentos recém-incluídos
Suporte integral à mídia CD-ROM

Sobre a PADRÃO iX
A PADRÃO iX oferece Soluções Integradas em Tecnologia da Informação, com foco em projetos, desenvolvimento e implantação de soluções em engenharia de software [Gestão
Eletrônica de Documentos; Workflow; Desenvolvimento Web; Sistemas Jurídicos, de Gestão de Estados e Municípios, de Controle e Gestão de Previdência Pública e Complementar, de
Transferência de Arquivos; Busca, Indexação e Gerenciamento de Informações Não Estruturadas], comercialização de hardware/software [Cisco, Documentum, HDS, Kofax, Kodak,
Fujitsu, EMC, IBM, Legato, Navita, Oracle, StorageTek, SUN, Veritas e Vignette] e prestação de serviços técnicos em informática e processamento de dados [Premiada Fábrica de
Digitação e Digitalização de Documentos, entre outros].
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pix@pix.com.br
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