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Manchete e LexisNexis parceiras no acesso
a 4 mil milhões de fontes de informação
A Manchete e LexisNexis juntas numa parceria exclusiva que permite aos seus
clientes o acesso a mais de 4 mil milhões de documentos de milhares de fontes
distribuídas pelo mundo inteiro.
A Manchete (www.manchete.pt), a maior empresa Portuguesa de gestão e análise de
informação pública, parte do grupo Novabase, disponibiliza a partir de Outubro, em parceria
com a multinacional LexisNexis, novas soluções na pesquisa de informação.
A Parceria com a LexisNexis permite desde já, a todos os clientes da Manchete, múltiplas
soluções de acesso à informação nacional e internacional.
“Estamos bastante orgulhosos na parceria com uma empresa de referência internacional como
é a LexisNexis, que nos permite reforçar a aposta na área de Intelligence e apresentar mais
soluções de suporte à decisão. Baseada numa ampla plataforma de informação disponibilizada
pela LexisNexis, que permitirá às empresas, organizações, e aos líderes das várias indústrias
Portuguesas receber informação relevante de fontes internacionais em tempo recorde” explica
Fátima Rebelo Managing Partner da Manchete.
Os utilizadores da plataforma LexisNexis têm acesso a informação global. Esta avançada
ferramenta de gestão de informação permite a realização de análises completas e eficazes no
contexto empresarial, pessoal, e governamental.
Simon Barker, o director de vendas da LexisNexis International Sales acrescentou: "Estamos
bastante satisfeitos com esta parceria com a Manchete. Foi um passo em frente, que nos
permite agora reunir uma combinação única de líder de mercado nas soluções LexisNexis para
informações de negócio, como por exemplo, na recolha de informações e notícias sobre
determinada empresa, e o contributo da Manchete com o seu sistema de informação e o
conhecimento profundo do mercado Português. Estamos animados por trabalhar com a
Manchete e por expandir nossa presença geográfica na Europa , juntos vamos desenvolver
soluções de informação inovadores para o mercado Português.”
Este acordo autoriza a Manchete a disponibilizar e comercializar as soluções LexisNexis para os
mercados de Portugal e Angola.
Manchete, a Knowledge based company.

Sobre a Manchete
A Manchete é a maior empresa portuguesa na gestão e análise de conhecimento e informação pública
do grupo Novabase. Conta já com ínumeras parcerias nacionais e internacionais e com a presença em
Angola desde 2007. Com 13 anos de história e mais de 65 colaboradores, apresenta um volume de
negócio na ordem do 1,9M€. Desenvolve a sua actuação segundo três orientações: Media Based,
Reputation Based e Intelligence Based, a Manchete soma actualmente mais de 250 clientes nas mais
variadas áreas de actividade, são disso exemplo a SAP, Deloitte, IBM, Somague, Ministério da
Administração Interna ou Presidência do Conselho de Ministros. Desenvolveu o primeiro sistema de
"Information Management" - MyNetpress - a funcionar em Portugal. A Manchete tem como principais
factores de sucesso a aposta na qualidade dos serviços prestados, o acompanhamento personalizado
dos clientes e um contínuo investimento na área da inovação, nomeadamente na Internet.
Para mais informações consulte www.manchete.pt

Sobre a LexisNexis
A Lexis Nexis é líder mundial no fornecimento de soluções de informação empresarial a uma vasta gama
de profissionais que actuam na gestão de risco jurídico, corporativo, governamental, e na aplicação da
lei tanto nos mercados financeiros como académicos. Pioneira pela sua solução Lexis® e Nexis® serviços de recolha de informação online. Membro da Reed Elsevier (www.reedelsevier.com), LexisNexis
actua em mais de 100 países com 13.000 funcionários presentes no mundo inteiro.
Para mais informações consulte http://www.lexisnexis.com/internationalsales
Soluções:
LexisNexis- Este serviço permite o acesso as informações de cada empresa, notícias, relatórios
empresariais, relatórios da indústria e notícias internacionais.
Know Your Customer – Um serviço capaz de verificar empresas, pessoas e áreas de risco. Disponibiliza
uma ampla base de dados com cobertura mundial de notícias, perfis, biografias, etc.
Lexis.com- Para obter informações Legais a nível mundial.
Analytics - Fornece conteúdos, tecnologias, e serviços personalizados para análise de dados disponíveis
internamente.
Academic- Este serviço oferece acesso rápido a milhares de fontes credíveis. O serviço possui mais de
5,800 publicações abrangendo notícias, informação jurídica, financeira, médica, informação de
referência. Ideal para estudantes, professores e investigadores.
Tailor-made- uma solução à medida e de acordo com as necessidades de informação de cada empresa.

