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Dados inteligentes...
Decisões mais inteligentes

Fornecendo soluções inovadoras
para Media Intelligence

< >

www.datascouting.com

Actionable Information
Actionable Information



Monitoramento de Anúncios
Identifique e anote automaticamente novos anúncios 
com uma hierarquia rica de metadados. Crie e 
compartilhe relatórios sobre gastos competitivos, 
dados de uso de mídia, estimativas de gastos, 
comprovação de desempenho, otimização de mídia e 
muito mais.

News Insight 
Use o MediaScouting Print para recortar, classificar, 
curar e analisar mídia impressa ou on-line, digitalizada, 
PDF, e-paper ou web. Minimize tempo e esforço, 
monitore o processo em tempo real, crie um banco 
de dados de informações de inteligência de mídia e 
compartilhe através do nosso painel.

Robusto
Escalável
Customizável

<  Soluções inovadores para Media Intelligence  >

Digitalizar
Arquivar

Recuperar
Analisar

MediaScouting Print
Uma solução completa de software de inteligência de 
mídia para mídia impressa que pode ser usada na nuvem 
ou instalada no local. Beneficie-se de um sistema de ger-
enciamento centralizado de informações digitais, organize 
seu conteúdo, realize análises e relatórios com análises 
de texto de última geração e outras automações.

Serviços de clipping
Faça clipping de conteúdos relevantes de maneira 
rápida e precisa independentemente do volume, 
incluindo metadados (OCR, jornalista, legendas de 
imagens e análises) em formatos XML personaliza-
dos, enquanto codifica clipes em categorias.

MediaScouting Broadcast
Plataforma robusta e escalável para gravar, gerenciar, 
arquivar, indexar, recuperar, analisar e redirecionar 
conteúdo multimídia originário de feeds audiovisuais de 
TV, Rádio e IP em tempo real.

News Insight
Identifique notícias relevantes rapidamente e com 
o mínimo esforço, entre centenas de fluxos 24 
horas, usando o sistema de última geração para 
reconhecimento de fala com suporte para mais de 
30 idiomas e extração de legenda. Clipe, organize e 
compartilhe usando fluxos de trabalho otimizados de 
Gerenciamento de Ativos de Mídia.

Monitoramento de Anúncios
Identifique automaticamente anúncios, configure 
tabelas de preços, localize versões diferentes e anote 
criativos usando uma hierarquia rica de metadados 
com o mínimo esforço. Verifique as transmissões 
programadas, extraia todos os metadados relevantes, 
crie e compartilhe relatórios automáticos.

Aumento de dados
Detecte e reconheça automaticamente 
logotipos, marcas registradas e rostos em mídia 
transmitida e use a Tradução Automática para 
obter informações acionáveis de conteúdos 
multilíngues.

Especialista em Tecnologias de Informação e Comunicação, DataScouting 
desenvolve e oferece soluções inovadoras de Media Intelligence. Ajudamos os 

monitores de mídia a maximizar o valor do conteúdo da mídia, minimizar os 
custos de produção e obter uma vantagem competitiva.


