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Respostas de Innovação e PI que
geram resultado para o seu
As
decisões que sua equipe toma sobre quais
ideias desenvolver,
nnegóciosbusiness
results
em quais mercados entrar e como proteger sua inovação são
essenciais para aumentar a vantagem competitiva de sua empresa
ou instituição.
No entanto, essas decisões geralmente são tomadas sem considerar quais dados
de patentes podem informar sobre tendências tecnológicas, principais inovadores e
principais concorrentes.
Com o número de patentes em vigor, tendo aumentado quase 70% na última década,
a falta de consistência nos nomes das empresas e nos nomes de inventores usados em registros de
patentes globais, informações ausentes (por exemplo: reatribuições ou mudanças no status
legal) geram complexidade no uso de dados de patentes para informar decisões comerciais.
O Innography da Clarivate pode ser a solução.

"Queríamos uma única ferramenta que pudesse
ser usada pela nossa comunidade global de
pesquisadores e especialistas em patentes. O
Innography forneceu o mais rico conjunto de
recursos que permite atingir nossos objetivos”.
Luc Petitpas
Gerente de Inteligência, Pierre Fabre

Transforme dados de
invenções e patentes em
inteligência de negócios
Innography IP Intelligence
software ajuda os
profissionais de P&D, PI e
estratégia das instituições e
empresas mais inovadoras do
mundo a obter os insights
necessários para aumentar
sua vantagem competitiva.

Com o Innography, os dados de
patentes são normalizados,
facilitando a pesquisa, análise e
comparação de seus
concorrentes, alvos de aquisição
ou potenciais parceiros de
desenvolvimento.
Os dados financeiros, de
marcas e litígios de patentes
são conectados no nível da
empresa ou instituição de
interesse para fornecer uma
visão mais completa.
Essa estrutura de dados
exclusiva, combinada com o
mecanismo de pesquisa simples
de linguagem natural com
inteligência artificial do
Innography e a análise
orientada por visualização,
ajuda os usuários de toda a
instituição a obter os insights
certos com velocidade e
confiança.

Obtenha os melhores insights para
responder a perguntas críticas em
todas as fases do ciclo de vida da
inovação

P&D: Aumente o ROI da
inovação ·

• Que ideias têm maior potencial
e valor de mercado?
• · Quais empresas,
universidades ou inventores
estão liderando uma tecnologia
emergente?
• · Que obstáculos de PI
precisamos resolver no início
do projeto de desenvolvimento
de novos produtos?

Estratégia: obtenha uma
visão detalhada de seus
concorrentes e objetivos
de aquisição de
empresas

• Quão lotadas estão as categorias
de tecnologia em que planejamos
entrar?
• Em quais novas tecnologias
nossos concorrentes estão
focando?
• Quais alvos de aquisição têm
patentes que se alinham aos
nossos objetivos de negócios?

Proteção da Propriedade
Intelectual: Previna o risco e
melhore os resultados de PI

•

Quais invenções têm maior
probabilidade de receber
proteção de patente?

•

Quem são as empresas ou
instituições mais litigiosas
em nosso cenário de
propriedade intelectual?

•

Os concorrentes estão
infringindo nossa PI?

Licenciamento: maximize o valor
de seus ativos de PI

• Quais patentes na minha carteira
de PI tem o maior valor
potencial?
• Quais empresas ou universidades
a nível Global são as candidatas
a licenciamento com maior
potencial?
• Onde temos oportunidades de
licenciamento cruzado?

Melhores insights começam com melhores dados
Dados de patentes globais correlacionados, abrangentes, curados e aprimorados

Global patent data (GPD)

Derwent World
Patents Index (DWPI)

• 101 milhões de documentos
com títulos aprimorados e
resumos
• 51,5m famílias de invenções
• 61 fontes, incluindo 59
autoridades (escritórios de
patentes e marcas)

•

Normalized company data

• 1,6 milhão de empresas com
finanças e dados firmográficos

140 milhões de documentos de
patentes

• Custo estimado dos dados do
Portfólio de Patente

• 105 jurisdições bibliográficas
• 75 jurisdições de teste completo
• 46 milhões de nomes de
inventores únicos normalizados

•
Aggregated forward and backward
patent portfolio citations
•
10 milhões de marcas registradas
nos EUA

•
253m US PTO public PAIR file
wrapper documents
PortfolioIQ custom data

• Pontuações de força de patente
(Patent Strength Score)

• Até 100 campos personalizados e
pesquisáveis
• Até 400k documentos de clientes
pesquisáveis

Global Patent Litigation Case
Data (Darts-ip)

• 2,1 milhões de casos de litígios
de patentes globais
• Informações de caso de 2.970
tribunais em 140 países

"Tornar as informações acessíveis e
compreensíveis por meio de novos
formatos visuais pode ajudar a facilitar
conversas importantes para apoiar a
tomada de decisão do cliente. Apenas
alguns cliques no Innography podem
dar vida a um conjunto de dados mais
complexo.”
Dr. Patrick Heckeler
Advogado Associado de Patentes, Bardehle Pagenberg

Pesquisas e análises poderosas
Pesquisa por
Palavra-Chave

Veja sua contagem de resultados, participe de pesquisas e crie pesquisas com
campos de dados padrão e comandos booleanos usando uma interface intuitiva

Pesquisa Semântica Encontre rapidamente e de forma simples publicações altamente

relevantes, usando processamento de linguagem natural com
inteligência artificial
Pesquisa por
Empresa/Instituição Encontre, analise, monitore e compare facilmente os portfólios de PI e a

atividade de seus concorrentes, alvos de aquisição ou potenciais parceiros de
desenvolvimento
Modo de análise

Força da Patente
(Patent Strength)

Execute diferentes funções de análise para até 100.000 patentes de uma só vez
em questão de segundos

Classifique e filtre seus resultados usando um índice proprietário da
Clarivate que estima o valor de uma patente; valor potencial baseado em
mais de 30 fatores preditivos

A visualização de cluster de texto permite que você veja rapidamente os
tópicos relacionados em seus resultados
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Colabore estreitamente e compartilhe
seus insights
Projetos

Colabore com outros usuários do Innography, a organizar e arquivar seus
projetos de pesquisa, ou criar cenários de PI autossustentáveis.

Alertas

Monitore as atividades relacionadas a tecnologia
própria de interesse e dos concorrentes. Envie alertas
para usuários não-Innography e especialistas internos
no assunto para revisão com base em suas regras e
critérios de pesquisa.

PortfolioIQ Client
Documents

PortfolioIQ
Custom Fields

Gere registros para o ambiente interno da sua empresa
oferecendorelatorios técnicos que podem ser acessados com buscas ou
alertas do Innography, ampliando o conhecimento institucional da
tecnologia ou tecnologias de interesse em toda a sua organização

Categorize, pesquise, filtre e visualize documentos de patentes, de forma
consistente, em toda a sua organização usando campos estruturados e
normalizados para sua institiução - por importância, risco, tecnologia
taxonomia, oneração ou qualquer outro campo de dados.

O PortfolioIQ fornece dados estruturados para pesquisar, analisar e
visualizar os documentos da sua instituição juntamente com as
publicações de patentes globais.
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Fluxo de trabalho simples e
insights confiáveis: você não
precisa escolher
Manuais
Automatizados

3-Generation

Encontre rapidamente respostas para 9 fluxos de trabalho comuns de
análise de patentes/tecnologías – desde a detecção de infrações até a
análise de portfólio
Navegue e avalie de forma simples as citações das patentes
atê 3 niveis para frente e para atrás desde a publicação
original

Citation Mining

Rótulos do Projeto

Aplique rótulos para categorizar documentos, pesquise
rótulos e analise interseções entre conjuntos de dados.

CustomStrength

Crie suas próprias métricas de patentes a partir dos
campos de dados disponíveis para classificar, ordenar e
representar graficamente seus resultados.

Métricas de
Acusação (US)

Avalie a probabilidade de concessão com uma entrevista, recurso,
e RCE por examinador de patentes da USPTO. em geral.

As métricas de acusação ajudam você a analisar a probabilidade por examinador,
unidade de arte e USPTO geral em todas as etapas
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Visualizações para converter dados em
insights
100+ Visualizações
dinâmicas

Crie gráficos personalizados e mapas de calor (Heat maps) de mais de 20
campos de dados ou usando seus próprios campos personalizados.

Agrupamento de texto Use um poderoso mecanismo semântico para organizar seus resultados por
e mapas tecnológicos tópico, tornando mais fácil para você ver relacionamentos

em seus resultados e detalhar clusters de tecnologia
específicos.
Exportação de
Apresentação/Relatórios

Fornece até 20 visualizações comumente usadas e
Descrições sob demanda em uma única exportação de PowerPoint.

PatentIQ
Dashboards

específica

Compartilhe painéis dinâmicos e personalizáveis para uma empresa ou instituição
categoria de mercado ou tecnologia com usuários não -Innography.

PatentIQ dashboards permitem que você crie painéis personalizáveis
para compartilhar insights com as partes interessadas
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Fique à frente com o
Innography
O Innography fornece a inteligência
certa em que as empresas e
instituições mais inovadoras do mundo
confiam para aumentar sua vantagem
competitiva, sus visibilidade e suas
parcerias.
Para saber mais sobre como o
Innography pode reduzir seu tempo
para obter insights e ajudar sua equipe
a tomar decisões com maior confiança,
visite:
clarivate.com/products/ipintelligence

Fale com nossos especialistas hoje:
clarivate.com
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