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DataLab disponibiliza nova funcionalidade 
A DataLab disponibiliza funcionalidade de “auto-complete” para dados de 
moradas 

 
A DataLab que representa a Uniserv, empresa alemã e líder Europeu especializada em Qualidade de Dados, em 
Portugal, estende o leque de funcionalidades disponíveis relacionadas com a validação e normalização de 
moradas portuguesas e internacionais. 
 
 
Lisboa, 26 de Abril de 2017 – A DataLab disponibiliza agora a funcionalidade de “auto-complete” para dados de 
moradas portuguesas e internacionais 
 

Num contexto em que os Clientes acham que ter que inserir uma morada completa num site pode ser irritante, a 
Uniserv apresenta uma nova funcionalidade de “auto-complete” de moradas portuguesas e 
internacionais. 
 
Acreditamos que esta funcionalidade vai ajudar a que os Clientes tenham uma melhor experiência quando lhe são 
solicitados os dados de morada. Inserindo apenas alguns caracteres, é disponibilizada uma lista de 
sugestões para que o Cliente possa escolher. Esta funcionalidade pode ser facilmente integrada em 
diferentes aplicações existentes no landscape tecnológico de qualquer empresa, pequena ou 
grande, sejam aplicações de e-commerce, ou qualquer sistema CRM. Esta funcionalidade está 
também disponível no modelo SaaS. 
 
Exemplo da utilização desta funcionalidade para uma morada portuguesa: 

  
Acreditamos que esta funcionalidade vai trazer inúmeras vantagens com a sua implementação, como sejam: o 
aumento da taxa de conversão em sites de e-commerce através de um processo de registo de morada rápido e 
de fácil utilização; a redução dos erros de digitação através de selecção automática de endereço; o aumento da 
satisfação do cliente e redução dos custos associados à correcção demoradas posteriormente; e uma maior 
economia de tempo através de processos mais fáceis de entrada de dados. 
 
Além de Portugal, esta funcionalidade está já disponível para os seguintes países: Espanha, França, Alemanha, 
Itália, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Suíça, República 
Checa, Polónia, Hungria, EUA, Canadá, Rússia e Grã-Bretanha. 
 
 
 
Sobre a DataLab 
Fundada em 2009, a DataLab conta com uma equipa multidisciplinar com mais de 15 anos de experiência e know-how 
nas áreas de Data Quality, Master Data Management e Data Masking, tendo participado na implementação e gestão de 
projectos de limpeza de bases de dados, projectos de integração de dados, projectos de migração de dados, na criação 
de projectos de CRM, entre outros. A empresa criou e mantém referências sólidas, consubstanciadas em projectos de 
sucesso, nomeadamente na área dos seguros, banca e logística. A DataLab tem como missão disponibilizar às empresas 
soluções tecnológicas diferenciadoras no tratamento da informação, que aumentam a qualidade da informação e 
acrescentam valor ao negócio. 
Para mais informações visite www.datalab.pt 
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