
www.DOinet.com.br

DOinet SEARCH ENGINE
MOTOR DE BUSCA RÁPIDO E CONFIÁVEL PARA SEU PERIÓDICO

Todo conteúdo organizado, digitalizado, indexado e pesquisável em seu site. 
O MOTOR DE BUSCA DOinet permite que internautas realizem buscas ilimitadas e localizem qualquer informação publicada 

em seu periódico em milésimo de segundo.

BENEFÍCIOS DO MOTOR DE BUSCA DOINET
 • Busque termos diversos em todas as edições simultaneamente.
 • Envie a informação localizada por e-mail.
 • Habilite o serviço imediatamente em seu site.

 • A manutenção e a garantia do serviço funcionando é da DOINET.
 • Gerencie as pesquisas – Saiba os assuntos mais pesquisados.
 • Baixo custo e pagamento facilitado. Pague um valor fixo mensal.

Recupere e coloque 
pesquisáveis as edições 
anteriores*.

Seu periódico está em papel?

Se o seu periódico ainda estiver em suporte papel, 
poderemos fazer todo o processo de recuperação, 
digitalização e indexação das informações, para 
posteriormente colocá-lo pesquisável em seu site. 

Seu periódico está em PDF?

Se seu periódico já estiver em PDF, faremos uma 
avaliação para ver se o conteúdo está com OCR 
(reconhecimento de caracter), para posterior 
catalogação, indexação e ativação do motor de busca.* 
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Tecnologia de indexação 
e busca

Trabalhamos com o que tem de mais 
moderno em tecnologia de busca (search 
engine). Há 15 anos estudando as 
tecnologias existentes, podemos afirmar 
que hoje trabalhamos com as mais 
modernas tecnologias e componentes 
existentes na área de indexação e busca 
de informações.
Já indexamos mais de 350 jornais e 70 
milhões de páginas.

Módulo E-commerce 
(consulte preço)

Este módulo permite que as informações localizadas possam ser vendidas. Permitindo 
assim que a empresa lucre com a habilitação do serviço em seu site.

Benefícios:

 • As informações localizadas poderão ser 
vendidas, basta o internauta inseri-la do 
carrinho e finalizar a compra;

 • Possibilidade de comprar crédito e pagar 
com cartão de crédito ou boleto bancário;

 • Comprando com cartão de crédito, a 
informação é liberada imediatamente para o 
internauta.

 • O valor de cada informação será definido 
pela empresa contratante.

 • Deve existir o valor mínimo para compra de 
crédito.

 • O Crédito terá validade de 3 meses.
 • Possibilidade de Gerenciar o histórico das 

vendas por período.

DOinet
Infra-estrutura

Para garantir que os serviços fiquem 
rodando  ininterruptamente, possuímos:

 • Data Center próprio.
 • Monitorado 24/7 horas por dia. 
 • Servidores redundantes.
 • Links de dados redundantes.
 • Grupo gerador com acionamento automático.
 • Servidor de e-mail redundante.
 • Criptografia das informações e do link de 

acesso.
 • E uma equipe altamente especializada.



Clientes referencias
 • Câmara Municipal do Rio de Janeiro
 • Prefeitura Municipal de Boituva
 • Prefeitura de Conceição de Macabu
 • Prefeitura de Ouro Branco

Gerenciar Pesquisas
Você poderá ver os assuntos mais pesquisados 
pelos internautas, assinantes e leitores.
Serão exibidos gráficos com os termos 
pesquisados por período: dia, semana, mês e ano.
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Caixa Postal 107096    Niterói   RJ   CEP 24251-970 
 Ligue +55 (21) 2199 2599 ou 0800 000 2599

Há 25 anos tornando 
a informação acessível

Benefícios com a habilitação do motor de busca em seu site:

 9 Habilite acesso imediato ao buscador, permitindo que qualquer internauta realize 
pesquisas ilimitadas em todas as edições existentes do seu periódico (jornais, revistas, 
boletins, etc.)

 9 Em um único campo o internauta vai digitar a informação/notícia que deseja 
localizar. É muito simples!

 9 O buscador vai pesquisar a informação simultaneamente em diversos cadernos/
jornais diferentes.

 9 A informação será localizada em milésimo de segundo, independente da quantida-
de de documentos disponíveis.

 9 A informação localizada será exibida em ordem cronológica de data de edição. 
Exibindo primeiro as informações mais recentes.

 9 Possibilidade de exibir as notícias por relevância. 

 9 As informações localizadas podem ser refinadas por: Estado, Bairro, Caderno, Área 
de Interesse, Ano, Mês e Dia. 

 9 As informações localizadas poderão ser adicionadas no cesto e enviadas para 
diversas contas de e-mail. 

 9 Possibilidade de ler a íntegra da informação localizada em formato PDF ou Google 
Viewer (não precisa de Adobe Reader instalado).

 9 Para facilitar a localização e leitura da informação na página, a mesma é exibida 
com destaque.

 9 Possibilidade de imprimir ou salvar em disco a informação localizada.

 9 Possibilidade de pesquisa utilizando operadores boleanos (and, or, not e and not) no 
campo de pesquisa.

 9 Possibilidade de realizar buscas por proximidade. Exemplo: ao pesquisar as palavras 
“mensalão” e “marcos Valério”, serão retornadas primeiro as páginas que possuem 
maiores quantidade de ocorrências e proximidade desses termos.

 9 Possibilidade de gerenciar todas as informações pesquisas pelos internautas. 
Mantemos um Log de pesquisa. Registramos o termo pesquisado, a data e a hora da 
pesquisa, o IP(protocolo de internet) do internauta e se a pesquisa foi ou não localizada.

 9 Alta precisão não busca por número (CPF, RG, CNPJ, número de processo, etc.) Ao 
digitar um determinado número com ou sem pontuação, este número será localizado. 
Basta que a seqüência esteja correta.

 9 O Buscador Web já foi testado para rodar nos principais browsers: Internet Explorer, 
FireFox, Safari ou Google Chrome. 

 9 A solução é oferecida como serviço, objetivando uma redução considerável em sua 
contratação. Pagamento mensal.

 9 Você vai utilizar toda a infra-estrutura e experiência da DOINET. Não precisar compra 
nenhum equipamento.

 9 A responsabilidade de manter o serviço funcionando é toda nossa.

 9 A solução está pronta para ser habilitada imediatamente em seu site ou Intranet.

Qtd. de páginas Valor anual Desconto 10% Valor mensal Digitalização Contrato mínimo

1 a 5.000 páginas R$ 12.600,00 R$ 11.340,00 R$ 1.050,00 Grátis 12 meses 

5.001 a 10.000 páginas R$ 15.750,00 R$ 14.175,00 R$ 1.312,50 + R$ 262,50/mensal 12 meses

10.0001 a 20.000 páginas R$ 18.900,00 R$ 17.010,00 R$ 1.575,00 + R$ 315,00/mensal 12 meses

20.0001 a 40.000 páginas R$ 22.680,00 R$ 20.412,00 R$ 1.890,00 + R$ 378,00/mensal 12 meses

40.0001 a 80.000 páginas R$ 27.216,00 R$ 24.494,40 R$ 2.268,00 + R$ 453,60/mensal 12 meses

Consulte Consulte Consulte Consulte Consulte Consulte

Atenção: Para ativação do serviço no site o pagamento da primeira mensalidade será antecipado. As demais mensalidades vencerão sempre no 5º dia útil de cada mês.

Valor do Investimento
Os valores abaixo são para contrato anual com pagamento mensal. Pagamento à vista terá desconto de 10%.

termo 1

termo 2

termo 3

termo 4


