webseek

Potencializando o Universo
Jurídico através da
Inovação Tecnológica

WEBSEEK
Solução de Busca de Anterioridade e Patente

NOSSOS PRODUTOS ENTREGAM TUDO QUE VOCÊ PRECISA.
POR ISSO, NÓS TEMOS A CONFIANÇA DE MAIS DE 700 CLIENTES.

Sobre nós

27

SAAS
CERTISIGN
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Qualidade de Dados

Mobilidade e Segurança

+1,5 Milhões de processos

Monitoramento e checagem

Todas as nossas soluções estão

controlados pelos

dos dados processuais.

em nossa nuvem privada.

nossos sistemas

27 Anos de expertise
Líder em soluções para

Propriedade Intelectual

GOOGLE PLAY
APP STORE

LDLABS

Versão APP

Suporte e FAQ

Integração por API

Somos focados na transformação digital,

Consulta, envio de e-mail

Atendimento especializado

Possibilidade de integração

por isso temos um trabalho contínuo
de inovação e melhorias.

e anexo de arquivos.

em te ajudar a fazer o melhor
uso dos sistemas.

com outros sistemas: Financeiro,
Business Intelligence, etc.

automático menos custos
privacidade
online
monitoramento

acesse em qualquer lugar
flexibilidade segurança
online

sem instalação

sempre atualizado

Apol

webseek

webseek

anterioridade

Pesquisas por aproximação com ranking de relevância;
Buscas avançadas – mais possibilidades de pesquisas;
Layout para busca de Elemento Figurativo;
Pesquisas por até 10 radicais simultaneamente;
Pesquisas por até 5 elementos figurativos simultaneamente;
Palavras de uso comum, regras de fonética e afinidade de classes configuráveis;
Relação de marcas de alto renome e indicação geográfica;
Acesso a TODAS as figuras de marcas e patentes publicadas pelo INPI;
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Leitura automática
da RPI de Marcas
através do meio
oficial do INPI!

Acesso direto às páginas oficiais dos despachos;
Acesso direto ao documento de inteiro teor das patentes (+ de 75.000 patentes);
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anterioridade

PESQUISAS AVANÇADAS
Por fonética: Função de substituição de letras onde o sistema gera variações fonéticas de acordo com a configuração do usuário.
Por especificação: Com esta opção suas pesquisas podem filtrar os produtos e serviços especificados no processo.
Afinidade de classes: Possibilidade de pesquisar em classes semelhantes e não apenas em uma classe específica.

Conectores “e” e “ou”: Pesquisas por elementos compostos, o resultado apresenta marcas que contenham estes elementos.
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anterioridade

CRIAÇÃO DE PROJETOS
Agrupamento de pesquisas: Organizando assim
seus projetos para consultas futuras.
Reprocessamento de projetos: Suas pesquisas salvas
são refeitas, assim diminuímos o risco de “novos
processos depositados e ainda não publicados”.

webseek

jurisprudência

webseek

jurisprudência

Acesso a 100% dos Casos Administrativos do INPI;
Acesso a diversos casos Judiciais de Propriedade Intelectual;
Criação de projetos para análise;
Diversos filtros de pesquisas;
Integração com o Webseek Anterioridade.

Qualidade e conteúdo para seus estudos de caso!
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3900.7210
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99200.5091

comercial@LDSOFT.com.br
www.LDSOFT.com.br

Agende já a sua demonstração gratuita!

