
NetAcuity®

Geolocalização e Inteligência de IP padrão na indústria

A geolocalização e a Inteligência de IP NetAcuity da Digital Element, o padrão ouro na indústria, 
descobre informações práticas sobre os usuários on-line, tais como a localização geográfica, 
a velocidade de conexão, o nome de domínio e muito mais, ou seja, informações que ajudam 
a melhorar o alcance, a relevância e a resposta das iniciativas on-line, ao mesmo tempo que 
respeitando o direito do usuário à privacidade.

NetAcuity Edge™

Sua vantagem competitiva em Segmentação Hiperlocal

O banco de dados hiperlocal global NetAcuity Edge é um aprimoramento aos dados NetAcuity da 
Digital Element, proporcionando maior precisão a nível de cidade e CEP.

Desde o seu lançamento inicial, a NetAcuity Edge revolucionou o espaço de geolocalização por IP, 
fornecendo os únicos dados geográficos validados a nível de CEP e contribuídos por parceiros no 
mercado. A NetAcuity Edge reúne a análise da infraestrutura tradicional, com uma visão adquirida  
a partir de uma rede de parceiros comerciais globais para melhor mapear a Internet. O resultado 
é a solução de segmentação geográfica hiperlocal mais granular e precisa que mantém o 
anonimato do usuário e age em conformidade com os mais altos padrões de privacidade do 
usuário final. Os dados da NetAcuity Edge estão disponíveis para compra, além da oferta de dados 
padrão NetAcuity da Digital Element para as empresas que procuram maior profundidade de 
segmentação.

NetAcuity Pulse™

Solução de Segmentação por IP cêntrica móvel, a primeira do gênero 

A NetAcuity Pulse leva a segmentação por IP a um novo nível, utilizando conhecimentos obtidos 
de dispositivos móveis, permitindo que a Digital Element ofereça localizações de IP mais visíveis 
do que qualquer outro provedor.

A NetAcuity Pulse está revolucionando a segmentação por IP, permitindo que os clientes 
segmentem mais eficazmente tanto o tráfego móvel quanto o conectado através de uma "rede 
viva" de informações de localização de IP derivadas de dispositivos móveis e bilhões de sinais de 
dados em tempo real e pontos de conexão Wi-Fi. Esses dados, fornecidos por parceiros, incluindo 
a Skyhook Wireless, permitem que a Digital Element potencialize seus 17+ anos de conhecimento 
em segmentação de localização por IP para oferecer um novo conjunto de dados que os clientes 
podem utilizar para ampliar o alcance de cobertura global para segmentação por nível de código 
postal e por dispositivo móvel. A NetAcuity Pulse está disponível para compra, além das atuais 
ofertas da NetAcuity da Digital Element para aquelas empresas que querem preencher a lacuna 
móvel e dramaticamente aumentar o nível de cobertura de segmentação a nível de código postal 
global.

NetAcuity Pulse Plus™

A Única Oferta de Localização CEP+4 com base em IP da indústria

A NetAcuity Pulse Plus é a primeira solução de segmentação CEP+4 desse tipo, reunindo os dados 
derivados do dispositivo da NetAcuity Pulse e os feeds de dados de reversão de geocodificação 
desenvolvidos internamente pela Digital Element. Disponível para implementação de arquivo 
simples, a Pulse Plus potencializa esta nova inteligência juntamente com os arquivos shape e 
boundary para possibilitar a segmentação de próximo nível de CEP para os Estados Unidos a 
nível global. A Pulse Plus agora possibilita a melhor granularidade de segmentação de latitude 
/ longitude com base em IP, ocasionando ainda mais precisão aos métodos tradicionais de 
segmentação de latitude/longitude centroide. A NetAcuity Pulse Plus está disponível para compra 
para empresas que procuram o CEP mais granular e uma segmentação de latitude/longitude com 
base em IP.

Amostra de clientes

Folha de dados da tecnologia

País

Região/Estado

Cidade 

CEP/Códigos postais 

Regiões 
personalizadas*

Tipo de conexão

Velocidade de 
conexão

Operadora de celular

Latitude/Longitude

CEP+4

Tipo de proxy

Identificação de proxy

ISP

Domínio

ASN

Residencial/Comercial

Códigos do setor

Nome da empresa

Nome da organização

Faixa demográfica

* DMA/MSA nos EUA, Regiões ITV no Reino Unido, 

Departamentos Franceses, DMAs alemães Nielsen, Si/Gun/Gu 

sul-coreano, cidades chinesas Diji Shi, e Distritos Federais russos.

Com a NetAcuity, você pode 
aperfeiçoar as capacidades 
de segmentação de público 
e segmentação com base em 
parâmetros, incluindo:

Tem tráfego móvel? Consulte-nos sobre a nossa solução de geocodificação reversa, a GeoMprint



Sede nos EUA:
155 Technology Parkway Suite 800
Norcross, GA 30092
+1 678.258.6300

Sede no Reino Unido:
8 Northumberland Avenue
London WC2N 5BY, Reino Unido                                  
+44 (0) 2035 142 663  

O Padrão da Indústria

Uma tecnologia, várias aplicações

•  Plataforma do cliente - Integra com a maioria dos 
sistemas operacionais e aplicativos.

•  Suporte - 24 horas por dia, 7 dias por semana de 
suporte técnico

• Latência - A partir de 0,03 milissegundos

•  Atualizações do banco de dados acontecem 
semanalmente

•  Oferece suporte para diversas plataformas 
de computação de 64 bits comuns Red Hat 
Enterprise Linux 5, Solaris 10-Intel, Solaris 
10-SPARC,Windows 2003/2008 Server

•  Processamento - Capaz de mais de  
30.000 resoluções de IP por segundo

•  Interface RESTful

•  Instalado e funcionando em menos de 20 minutos

•  Interface de programação de aplicativos (API) -  
C, C++, C#, Perl, Java, PHP, .NET, Ruby, Python, 
Node.js, Apache Module, Go, Nginx ou suporte 
personalizado disponível para uma grande 
variedade de linguagens de programação e 
plataformas de cliente.

Pormenores e alguns pontos técnicos da NetAcuity

Gerencie direitos digitais
Os acordos de direitos autoriais e de licenças devem 
ser respeitados e que os ativos digitais devem estar 
protegidos contra a pirataria on-line.

Localize conteúdo
Reduza taxas de abandono, aumente o tempo 
avaliando produtos e serviços, e aumente as receitas 
fornecendo conteúdo específico às localizações.

Evite fraudes on-line
Adicione outra camada de proteção para validar ou 
verificar a localização do usuário e outros atributos 
de IP para que os usuários fiquem seguros no seu 
ambiente on-line.

Segmente anúncios on-line
Reduza impressões desperdiçadas, aumente a 
porcentagem de visitantes e melhore o alcance  
de mensagens proporcionando anúncios relevantes 
para públicos específicos.

Melhore Analytics
Aumente os segmentos e tenha uma visão mais 
profunda sobre o comportamento do cliente - o 
verdadeiro ponto de referência para avaliação  
crítica do canal on-line.

Vise usuários móveis
Ofereça conteúdo e mensagens personalizadas e sob 
medida para a população cada vez maior de usuários  
móveis, sem a necessidade de usar adesão de 
usuários.

Geolocalização global e Inteligência de IP

Precisão
Liderança no ramo com precisão ao nível da cidade em mais 
de 95 por cento em todo o mundo.

Credenciamento
Os únicos dados de geolocalização credenciados pelo Media 
Rating Council (MRC).

Inovação
Os parâmetros de segmentação de IP mais granulares e 
versáteis no mercado.

Cobertura
A NetAcuity oferece cobertura para 99,9999 por cento da Internet 
e recolhe mais de um milhão de pontos de acesso diariamente. 

Reputação
Nossa lista de clientes diz tudo: A NetAcuity é utilizada pelas 
marcas mais reconhecidas do mundo.

Dedicação
A nossa equipe de suporte ao cliente é totalmente focado no 
cliente. Nossa equipe continua a receber elogios devido a sua 
capacidade de resposta e precisão.


