Com sua busca inteligente baseada em tecnologia avançada de IA, o Qinsight apoia qualquer
linha de investigação e tem o poder para descobrir informações críticas rapidamente.
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PESQUISE DE FORMA INTELIGENTE
■ Os termos de pesquisa são associados de

■
■
■
■

forma signiﬁcativa para produzir resultados
mais objetivos.
Os conceitos-chave relacionados a consulta
podem ser facilmente identiﬁcados.
São incluídos nos resultados os sinônimos dos
termos pesquisados.
A ferramenta separa facilmente resultados
positivos e negativos.
A pesquisa pode ser realizada em “linguagem
natural”.

ANALISE, APROFUNDE E CONECTE
■ Os resultados de pesquisa podem ser facilmente

transformados em análises virtuais interativas.
■ O núcleo de seu campo de pesquisa pode ser
aprofundada com ﬁltros soﬁsticados, a seleção de
conceitos, campos de entrada e seleção de fontes.
■ Pode-se descobrir com que frequência dois
conceitos-chave estão ligados signiﬁcativamente,
e não apenas pela ocorrência simultânea num
documento.

PARA VOCÊ
■ Você pode guardar as pesquisas e os

artigos no seu perﬁl no Qinsight.
■ Todos os resultados de pesquisa podem ser
exportados facilmente para qualquer outro
sistema que aceite ﬁcheiros CSV ou RIS.
■ Tenha a ferramenta mais rápida e eﬁcaz
em pesquisa na literatura biomédica mundial.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS
■ Qinsight tem a maior cobertura do mercado em ciências biomédicas.
■ A ferramenta poupa múltiplas buscas ao identiﬁcar versões diferentes

de um mesmo termo, de forma organizada.
■ Qinsight busca na literatura as informações do contexto pesquisado
de forma integral, e as apresenta nos resultados de busca.
■ Possui análises visuais baseadas no conteúdo do texto, que fornecem
percepções que simplesmente não são possíveis de encontrar em
listas de resultados.
■ Qinsight identiﬁca verbos e termos correlatos, por isso é poderoso o
suﬁciente para entender ações e encontrar conexões signiﬁcativas
na literatura.

