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Finalidade

O Condor, fundamentado no Sistema Baseado em 
Conhecimento (SBC) IntelleTotum, tem a finalidade 
de instrumentalizar processos de inteligência 
aplicada em diferentes contextos, no âmbito da 
cadeia de valor do conhecimento. Os seguintes 
processos são instrumentalizados:

• Coleta direcionada de conteúdos

• Coleta panorâmica de conteúdos

• Estruturação de informações

• Qualificação de elementos estruturados

• Representação gráfica de síntese

• Monitoramento de temas e assuntos de interesse

• Análise, produção e difusão de conhecimentos e 
recomendações
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Arquitetura

O Condor herda toda a arquitetura de camadas do SBC:

• Interface: promove interação com o usuário

• Aplicação: processa e valida os conteúdos 

• Container: compartimentaliza conteúdos garantindo corte 
de dados

• Base de conhecimentos: armazena, correlaciona e 
recupera os conteúdos e conhecimentos
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Características
• Possui alto poder de personalização à realidade dos clientes

• É versátil na distribuição geográfica dos acessos seguros

• Usa ontologias que permitem maior produtividade e qualidade 
nas análises e descobertas de novos conhecimentos

• Trata dados estruturados e informações não estruturadas de 
maneira igual, inclusive as oriundas das mídias sociais 

• As análise são todas feitas sobre uma única base de 
conhecimentos, o que garante a integridade dos resultados

• Atende plenamente o trinômio Confidencialidade – Integridade 
– Disponibilidade (NB ISO/IEC 27000)

• Possui capacidade de interoperação com softwares externos ao 
ambiente, inclusive coletores panorâmicos de mercado

• Integração de dados armazenados em diferentes tipos de 
repositório (bancos de dados, flat files, TXT, XML, CSV, etc)

• Os conteúdos não ficam nas estações de trabalho, 
permanecendo todos na base de conhecimentos

• Alta escalabilidade, o que permite iniciar com configurações 
pequenas e ir crescendo na medida das necessidades

• A difusão de conhecimentos pode, a critério do usuário, ser     
                 protegida (criptografada)



Consciência situacional, por diferentes 
perspectivas, dos ambientes interno 

e externo, onde a empresa ou 
Instituição atua. Precisão 

nas tomadas 
de decisão pelo 
aproveitamento 

dos 
conhecimentos e 

recomendações 
que a inteligência 

pode trazer.

Redução
do ciclo de 
decisão.

Potencialização das 
prospecções: tecnológicas; 

científicas; comerciais; 
empresariais; e econômicas.

Antecipação de 
cenários possíveis, 

lastreados no 
cenário atual 

e em variáveis 
que permitem 

projeção de 
cenários 
futuros.

Difusão 
protegida de 

conhecimentos 
sensíveis.

Benefícios
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• Competitiva

• Corporativa

• De logística

• Industrial

• Operacional

• De humanas

• Fiscal

• De Estado

• De segurança pública

• Cibernética

Recomendado para  
Inteligência:



A base de conteúdos é alimentada 
com informações oriundas de fontes 
estruturadas e não estruturadas.

Os conteúdos coletados passam por 
processamento que os conceitualiza e 
contextualiza para diferentes domínios 
do conhecimento.

Os conceitos contextualizados 
são monitorados e analisados 
nas estações de inteligência com 
auxílio de diferentes ferramentas 
que possibilitam o provimento da 
consciência situacional, bem como a 
produção e difusão de representações 
gráficas de síntese, de documentos de 
apoio a decisão e de documentos de 
inteligência.
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A Dígitro reserva-se o direito de revisar o conteúdo deste 

material a qualquer tempo e sem aviso prévio. É proibido 

o uso ou a reprodução, total ou parcial, deste material sem 

prévia autorização, sendo que todos os direitos ou marca estão 

reservados à Dígitro. Algumas funcionalidades e serviços são 

opcionais e necessitam de consulta comercial. v. 1

negocio.inteligencia@digitro.com.br

Para saber mais, entre
em contato conosco.

http://digitro.com
mailto:negocio.inteligencia%40digitro.com.br?subject=Condor
http://digitro.com
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