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A tecnologia de infobases Folio (FIT) é composta por 4 

ferramentas: 

Rocket Folio Views™ 4.12 

Ambiente de alimentação de textos e de pesquisa textual. 

O Folio Views é um software de armazenamento e 

recuperação de informações de alto desempenho, 

projetado para quem depende de informações para 

tomada de decisão. Seu ponto forte é a pesquisa em 

bases de informações estratégicas para 

empresas, independentemente do seu tamanho. 

Suporta múltiplas infobases pesquisáveis de até 

16 Gigabytes cada uma! 

O Folio Views auxilia as pessoas a se tornarem mais 

eficientes na localização das informações mais 

importantes, mais eficazes para tomar decisões e mais 

ágeis para responder dúvidas e solucionar problemas. 

Como parte da plataforma Folio 4, o Folio Views oferece 

às empresas um aplicativo pronto para uso, que 

implementa uma ampla gama de facilidades para acessar 

informações. Ao adotar o Folio Views, as empresas 

permitem que os seus usuários desfrutem imediatamente 

do benefício de tomar decisões através do acesso rápido 

e fácil à informação de que eles necessitam, mesmo 

quando a Internet se torna lenta ou inacessível. O Folio é 

uma ferramenta off-line e suas infobases podem ser 

acessadas de um pendrive, SD card, DVD ou rede 

corporativa. 

O Folio importa, indexa e pesquisa arquivos nos formatos: 

PDF (texto), RTF, DOC, DOCX, ODT (Open Office), HTML, 

TXT. Extensos acervos textuais tornam-se agilmente 

pesquisáveis após importados para uma Infobase Folio.  

 

Rocket Folio Workbench Builder™ 4.12 

Caixa de ferramentas que dinamiza os processos de 

importação (filtros para MS-Word™, RTF, HTML, ODT, TXT 

e FFF) de documentos em larga escala, compressão de 

dados, criptografia, gerenciamento de direitos de acesso, 

otimização e verificação de integridade. Permite montar 

infobases que são navegadas via Folio Views. Ele é a 

ferramenta de apoio do especialista de informações e de 

editores comerciais, possibilitando flexibilidade, 

integração com outros sistemas e automação. 

Rocket Folio Integrator™ 4.12 

Bibliotecas C/C++ de API’s Folio. Permite o 

desenvolvimento de novas funcionalidades e 

características de interface. Destinado a programadores e 

desenvolvedores de software. 

Rocket Folio Publisher™ 4.12 

Ambiente para publicação comercial de bases Folio Views. 

Destinado a editores de Publicações Eletrônicas em 

mídias Off-line. Uma plataforma excelente para gerenciar 

e distribuir informações textuais, sem similar no mercado 

mundial. Suas características funcionais e sua tecnologia 

eficiente explicam porque grandes editores de 

publicações comerciais confiam no software da Folio para 

acessar, adaptar e publicar informações em CD, DVD-ROM 

e redes corporativas. 

Principais Benefícios do Folio  Views 4 

Funcionalidade Profissional 

O Folio Views oferece aos usuários o controle completo 

sobre a informação. Possibilita conhecer a estrutura da 

informação e a lista dos assuntos que satisfazem a uma 

pesquisa. Seus recursos gerenciam grandes volumes de 

informação onde os usuários encontram rapidamente as 

respostas que procuram, mesmo que isso envolva 

Gigabytes de texto em formato livre, contendo gráficos, 

tabelas, sons e objetos visuais. 

Extensos volumes de texto, importados PDF, ODT, RTF e 

DOC/DOCX tornam-se poderosamente pesquisáveis. 

No uso do documento, o Folio permite que os usuários 

façam mais que a simples visualização da informação, 

admitindo a sua personalização através de edição 

complementar com recurso de Hipertexto. O 

processamento multiusuário permite organizar o acesso 

conjunto, ou a autoria de um documento que precise da 

participação de diversos colaboradores. 

O encriptador RSA™ garante a segurança quanto ao uso 

não autorizado e à data de expiração 

dos direitos de acesso. 
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Respostas Instantâneas e Precisas 

O Folio Views gerencia grandes conjuntos de informações 

como se fossem pequenos documentos, oferecendo 

velocidade e flexibilidade para satisfazer as consultas 

feitas tanto pelos iniciantes como pelos usuários 

experientes de publicação eletrônica. Suas ferramentas 

de pesquisa são poderosas e confiáveis e se pode 

construir telas de pesquisa adequadas as necessidades do 

usuário final. O Folio encontra os termos que você 

procura tão rápido quanto eles sejam digitados, muitas 

vezes apresentando os resultados de uma consulta antes 

mesmo que você termine de digitá-la completamente. 

Tomar Decisões com Confiança 

Decisões confiáveis precisam de informações corretas. O 

folio hierarquiza os resultados de sua pesquisa, do mais 

relevante ao menos relevante. A apresentação das 

informações mais relevantes em primeiro plano 

possibilita que se tomem decisões mais rapidamente. 

Pesquisar Sem Sintaxe 

Já se foram os dias em que pesquisas poderosas 

necessitavam de sintaxes complexas. Digite termos 

simples sem sintaxe, para realizar pesquisas válidas. Este 

recurso torna intuitiva a operação de pesquisas para os 

iniciantes e permitindo aos usuários avançados o uso de 

pesquisas em linguagem natural com tecnologia avançada 

de recuperação de informações. 

Pesquisa Direcionada e Controlada em Grandes 

Bases Textuais 

Com o Folio, você pode pesquisar em todo o conjunto ou 

direcionar a pesquisa para pequenas unidades de 

informação (redução de escopo via Sumário). Você 

também pode localizar campos ou informações pessoais, 

como Marcadores e Notas. Através deste controle, os 

usuários acham rapidamente os assuntos de 

interesse, ao invés de analisar as inúmeras 

possibilidades das ocorrências de uma 

pesquisa. 

Muitos usuários usam bases contendo milhares de 

Megabytes. É fácil se sentir perdido quando você 

manipula Gigabytes de informações. Com o Folio Views 

você ganha produtividade mesmo em grandes extensões 

de texto. 

Fácil Utilização e Configuração 

O Folio oferece um ambiente intuitivo e poderoso, 

facilmente entendido pelos usuários e que pode ser 

customizado para atender as necessidades dos usuários e 

de informação. 

Pode ser instalado em qualquer dos idiomas: Português, 

Inglês, Espanhol, Francês, Alemão ou Holandês.  

A interface do usuário final pode ser customizada, 

alterando/removendo-se tópicos de menu, 

adicionando/removendo-se botões da barra de 

ferramentas e atribuindo-se teclas rápidas (atalhos) 

que facilitam a operação. 

Caso seja necessário um elevado grau de customização, o 

produto Folio Integrator permite trabalhar diretamente as 

API’s Folio em C/C++™, criando-se novas funcionalidades 

e características de interface. 

Agregar Valor às Informações 

O Folio Views permite que os textos sejam interligados 

por links de Hipertexto (Referências Cruzadas), 

demarcados, anotados e comentados em janelas de texto. 

Permite ainda o agrupamento de textos  e a pesquisa 

específica em cada agrupamento. Tudo isto é feito através 

de uma interface amigável e poderosa, similar a de um 

processador de texto. Permite aplicar links e formatações 

sobre textos PDF, importados. 

Tudo em um Só Arquivo 

O armazenamento e a distribuição da informação é ágil e 

descomplicado, pois tudo pode ser guardado em um só 

arquivo de até 16 Gigabytes (infobase). Além disto, pode-

se trabalhar com diversos arquivos destes, sem limitação 

de quantidade de infobases. 

Requisitos do Sistema 

Windows 8™ e acima (32 e 64 bits); 

Instalação Builder + Views: 65 Megabytes; 

Processador Pentium™ ou Superior - Memória RAM: 2 GB 

Compra Segura 

Ao adquirir Folio através da LOGGOS TI, você tem a 

certeza de estar fazendo uma compra segura, focada na 

obtenção de resultados positivos para sua 

empresa.  

 A tecnologia Folio existe há mais de 30 anos, tendo sido 

exaustivamente testada e depurada. A Loggos TI 

comercializa e desenvolve soluções Folio há mais de 20 

anos, tendo participado da evolução do produto e sendo 

por duas vezes premiada com o Folio Award Industry. 

Maiores Informações sobre Produtos Folio 

Distribuidor Exclusivo no Brasil – LOGGOS TI 

Fones: 51-33420759 – 981209300 

www.loggos.com.br – loggos@loggos.com.br 

 

 


