
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Goldfire Innovator je silná inovační platforma, která přináší vysokou efektivitu, jednotnost 

a opakovatelnost do inovačních procesů během celého životního cyklu výrobku. Goldfire je 

hnací silou dlouhodobě udržitelných inovací. Poskytuje globálně uvažujícím organizacím 

živnou půdu pro neustálý a svižný vznik nových výrobků, které vyhrávají na trhu. 

Tento SW je speciálně navržen pro inženýry, vědce a VaV pracovníky. Goldfire automatizuje 

všechny nejběžnější činnosti při inovování a poskytuje inovačním pracovníkům 

bezprecedentní přístup ke všem znalostem, které potřebují pro rozluštění technických 

problémů, návrh řešení a využití příležitostí na trhu. 

 

 Vývoj nových produktů 

 Zlepšování stávajících produktů nebo procesů 

 Oprava a předcházení chybám 

 Strategický vývoj produktů a technologií 

 Pomoc při styku s překážkami na trhu a zabránění ztrátám intelektuálního majetku 

 Umožňuje přístup do celosvětové patentové databáze 

 Umí identifikovat nové trhy a partnery 

 Dává možnost vypracovávat technologické trendy a analýzy 

 

 

 Prověřené metody pro analýzu a zdokonalování produktů a procesů 

 Precizní vyhledávání informací a znalostí v elektronicky dostupných datech 

 Kritické znalosti ukryté v textech 15 mil. světových patentů 

 Databázi více než 9 tis. přírodovědných jevů s jejich patentovanými aplikacemi 

 Přístup k více než 2 tis. Transdisciplinárních vědeckých webových portálů 

 

Kombinace sémantického vyhledávače s obrovským množstvím elektronicky dostupných 

informací umožňuje organizacím diskrétně sledovat vývojové aktivity konkurence a nejen 

analyzovat, zkoumat a ověřovat nové koncepty výrobků, ale také zdokonalovat existující 

výrobky či procesy. 

 

 Automatizaci nejběžnějších činností při inovování a poskytování přístupu uživatelům ke 

všem znalostem, které potřebují pro řešení technických problémů, návrhu řešení a 

možného využívání příležitostí na trhu.  

 Analyzovat konkurenci, patenty a trendy vývoje v různých technických oborech 



 

 

 Analyzovat trh, vývoj a konstrukci nových produktů nebo zdokonalení stávajících výrobků 

nebo procesů.  

 Podněcování produktivity a urychlení vývoje produktu.  

 Spojování velkého množství znalostí a informací na poli inovací z různých zdrojů.  

 Podporu inovátora (řešitele) ve většině jeho aktivit.  

 Zprostředkování přístupu k četným aplikacím, technice, k patentovanému stavu techniky.  

 Uživatelům sdílet nápady, společně řešit problémy hledat optimální řešení.  

 Využívat interního depozitáře vývojových materiálů, zpracovaných studií a projektové 

činnosti.  

 Analýzu dat o inovacích, patentech, zjištění dat, co se děje v určité oblasti technologie.  

 Identifikace potenciálních konkurentů nebo partnerů, podpora v rozhodování  

a prozkoumávání patentových vztahů.  

 Vyhledávání informací, znalostí obsažených v patentových spisech a jiných dokumentech.  

 Poskytování detailních informací o technologických trendech, inovačních aktivitách jiných 

subjektů, o aktivitách jednotlivých vynálezců a jejich patentech.  

 

 

 Zvýšení efektivity a produktivity.  

 Originální přístup k různým řešením inovací.  

 Vytváření a prověřování více návrhů.  

 Tvorbu animací různých technických jevů.  

 Diagnostikování dat a zjišťování, které komponenty nebo operace vyžadují vylepšení.  

 Nalezení již existujícího řešení pro systém, který chceme navrhnout.  

 Využívání odkazů na odbornou literaturu.  

 Analyzování vztahů a principů odvozených z patentů a vynálezů.  

 Zpracovávání návrhů na způsoby řešení technických problémů.  

 Vyhledávání informací o patentech a licencích v daných oblastech.  

   



 

 

 

 

¨ 

 

¨ 

 


