IPfolio

Gerencie seu
portfólio de
Propriedade
IntelectuaI
como nunca
Gestão de ciclo de
vida de PI de ponta
a ponta com o poder
dos serviços e dados
conectados
Gerencie todo o seu portfólio de PI com
maior velocidade, eficiência e confiança.
O IPfolio é a solução de gestão de ciclo
de vida de PI de última geração para
equipes de PI corporativas que precisam
de controle máximo com esforço mínimo.
Esta solução poderosa e flexível
baseada em nuvem permite que
você gerencie suas operações de
PI a partir de um hub
centralizado.
O acesso instantâneo a ferramentas
conectadas e dados Clarivate líderes
de mercado capacita você a tomar
decisões confiantes, com mais
rapidez e eficiência. Elimine tarefas
manuais demoradas com recursos
automatizados que economizam
tempo e esforço.
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Experimente o futuro da gestão
de ciclo de vida de PI agora com
o IPfolio.
• Melhore a eficiência e economize
tempo e dinheiro com a gestão
integrada de todos os seus ativos
de PI, fluxos de trabalho
automatizados e ferramentas e
dados de PI incorporados.
• Colabore perfeitamente com
inventores e profissionais da
marca, conselheiros externos e
outras partes interessadas em um
ecossistema de PI conectado.
• Tome melhores decisões e
planeje estrategicamente
com acesso fácil a dados
confiáveis de PI da Clarivate
e insights analíticos
acionáveis.
• Acompanhe o crescimento e a
mudança com uma solução
flexível que se adapta
facilmente para atender às suas
necessidades em evolução.
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Suporte a decisões e gestão de
ciclo de vida de PI eficiente e
conectado
Maximize a eficiência operacional

Obtenha insights acionáveis

Economize tempo e dinheiro
eliminando tarefas manuais e etapas
repetitivas com fluxo de trabalho
inteligente e automação de processos.
Acompanhe o ritmo dos volumes
crescentes de dados e arquivos,
enquanto libera sua equipe de PI para
se concentrar em atividades de nível
superior.

Planeje e aja estrategicamente com
insights analíticos baseados em dados de
PI claros e confiáveis que permitem
decisões de PI mais informadas.

Melhore a colaboração
Colabore e interaja perfeitamente com
inventores, conselheiros externos e
outras partes interessadas a partir de
qualquer dispositivo em um
ecossistema de PI conectado.
Acesse serviços e dados conectados
A integração de serviços inigualável
oferece acesso instantâneo a uma
variedade de ferramentas e dados
para todos os seus ativos de PI. O
IPfolio integra-se às ferramentas que
você usa todos os dias para gestão
empresarial legal (Enterprise Legal
Management, ELM), assinatura
eletrônica e muito mais.
Reduza o risco com dados confiáveis
O acesso fácil aos dados de PI da
Clarivate, líder do setor, reduz o risco
associado a erros de dados e ajuda a
garantir que os prazos não sejam
perdidos. A verificação e o
enriquecimento automatizados de
dados ajudam a garantir a precisão e
permitem autodocketing sem
interrupções.

4,9/5
classificação média do
cliente no
Salesforce AppExchange
Plataforma SaaS confiável
O IPfolio é incorporado na plataforma
Salesforce.com, fornecendo uma
experiência de usuário intuitiva e
segurança de dados líder do setor. A
atualização automática elimina projetos
dispendiosos de atualização de sistema
de gestão de propriedade intelectual
(Intellectual Property Management
System, IPMS) e ajuda a garantir que
você sempre tenha os recursos e a
tecnologia mais recentes.
Suporte ao cliente de melhor
classificação
Equipes dedicadas ao sucesso do
cliente focam em parcerias de longo
prazo com você para ajudar a
equipe de PI da sua organização a
atingir suas metas hoje e no futuro.
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