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Cada UserID permite 
acesso por um usuário, 
sem logins simultâneos. 

https://www.orbit.com

Comumente, o UserID é 
o endereço de e-mail 
cadastrado no sistema.

Para usuários com 
acesso validado por IP, 
um passo prévio de 
cadastramento pode ser 
requerido

https://www.orbit.com/
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Para o primeiro acesso, 
digite o User ID ou, se 
for o caso, o endereço de 
e-mail pré-cadastrado

https://www.orbit.com

https://www.orbit.com/
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Na janela seguinte, 
informe seu Sobrenome

...seu Primeiro Nome

...e seu endereço de 
e-mail válido (já estará 
preenchido, no caso de 

endereço pré-
cadastrado)

Finalmente, clique em 
“Confirm”
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O sistema enviará uma mensagem 
para o endereço de e-mail cadastrado 
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Cique no link para validar seu 
endereço de e-mail e o seu acesso
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O sistema informará que seu e-mail 
está validado e que você deverá usar 

o endereço de e-mail no lugar do 
User ID

Clique neste link para acessar o 
sistema
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Digite seu Password

Em seguida clique em 
“Login”
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A definição de configurações 
do sistema e o acesso a 
guias e materiais de 
treinamento podem ser 
feitos clicando-se no ícone: 
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Depois de clicar no ícone              

...clique em 
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Em “General”:

• Revise seu nome
• Force o sistema a pedir um 

Sub account no login
• Inclua indicador de custo
• Defina tamanho de texto

• Escolha o formato de alertas 
a serem enviado por e-mail

• Defina o módulo padrão no 
login

• Escolha o tipo de busca 
padrão
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Para esta série de oficinas, 
vamos definir que a página 
padrão após cada login seja a 
página de busca de patentes. 
Mais especificamente, a Busca 
Avançada.

Para tanto, ao lado de “Default 
patent xpert search page” 
vamos trocar para “Advanced
Search”
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Depois de selecionarmos a 
opção “Advanced Search” 
como “Default patent xpert
search page”...

... basta clicar em 
para que esta opção fique 
“definitivamente” gravada no 
sistema 
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Quando mudamos os “Settings”, as 
novas configurações ficam gravadas 
no sistema para os futuros acessos
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Para voltarmos aos “Settings”, 
basta clicamos em

...depois novamente no ícone 
e na opção “User Settings” 
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Como podemos ver, as novas configurações em “General” 
ficaram gravadas
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Para voltar dos “Settings” para a página de busca, 
basta clicar no link “Back” ou então na seta 
“Voltar” do próprio navegador
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Neste caso, vamos continuar a explorar as 
configurações. Mais especificamente, vamos agora 
ver as configurações de “Searching”



20

Em “Searching”:

• Defina a base de dados padrão para as buscas
• FamPat: Publicações agrupadas em Famílias + Textos Integrais
• FullPat: Publicações de pedidos individuais   + Textos Integrais
• Full Text: Textos integrais de cada publicação, separadamente

• Peça que uma caixa de seleção para as opções de conteúdo apareça na janela de 
busca. Neste caso, recomendamos a seleção de  

• Peça que o sistema formate automaticamente números de publicações a serem 
pesquisados no campo “Publication Number” da janela de busca

• Defina truncagem automática em idiomas asiáticos e o número máximo de respostas 
em buscas por similaridade
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Clique em “Confirm” para que os  novos settings 
sejam dessa aba sejam gravados.

Repita isso para cada aba em que novos settings forem 
definidos. Uma de cada vez.
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Em “Display” defina...

• Se você prefere que a janela com o 
histórico apareça após cada comando 
de busca ou se deseja que a janela de 
resultados se abra diretamente.

• O número de respostas em cada na 
janela de resultados.

• O formato dos campos (códigos ou por 
extenso)

• Se você quer ver o conjunto de 
imagens (Mosaic) ao clicar na imagem 
representativa.

• Se você quer ter a opção de fazer 
buscas expandidas por famílias 

• A ordem preferencial de linguagem para 
o texto dos resultados

• A ordem preferencial das autoridades 
para as quais os campos serão 
mostrados e exportados (ex. EPB 
primeiro)

• A ordem em que as patentes aparecem 
em tabelas de famílias

• Se a aba “filter” será mostrada

• Se o score de relevância aparecerá na 
lista de resultados

• Se você quer ver os PDFs
imediatamente ao clicar neles ou se 
prefere que eles fiquem selecionados 
para download posterior
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After search show 
“Search History”

Family group option: 
“Displayed”

Clique em “Confirm” para que os  novos settings 
sejam dessa aba sejam gravados.

Repita isso para cada aba em que novos settings forem 
definidos. Uma de cada vez.
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Em “Change Password”:
Troque sua senha.

A senha deve ter 4 a 8 caracteres alfanuméricos 
(apenas letras e números).

O sistema NÃO é sensível a letras maiúsculas / 
minúsculas.
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Em “Workfiles” (apenas para 
assinantes  desse módulo) 
defina:

• Se leitores poderão fazer 
upload de arquivos.

• Se você quer ser notificado 
sobre mudanças específicas.

• Se você quer receber, nas 
notificações, a lista das 
respostas

• Se você quer que os leitores de 
workfiles sejam direcionados 
para uma página em formato 
gráfico “Patent Information
Report”

• Renomear “Directories” e 
“Wokfiles”
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Em “Usage History”:

Acompanhe o uso de sua conta. 

Caso Sub-Accounts tenham sido 
definidos no Login, é possível filtrar o 
histórico com base nos nomes dos 
Sub-Accounts
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Para voltar à pagina 
de busca clique em 

“Back”
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... primeiro de clicamos no ícone              

... depois clicamos em 

Para fazer o “Logout”...
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Caso se queira fazer a conexão novamente 
com os mesmos dados de login, basta se 
fechar o navegador (ex. Chrome, Firefox, 
etc).

Caso contrário, clique em OK

Neste caso, vamos fechar e abrir 
novamente o navegador
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Para voltar à pagina do Orbit, 
vamos digitar novamente:

www.orbit.com
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Para (re)assumir a sessão,            
clique em 

Quando fechamos a janela do Orbit e 
retornamos ao sistema (ou quando 

houver outra sessão ativa) aparecerá 
um aviso que o sistema esta em uso
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Caso os settings de “Searching” tenham sido 
realizados corretamente, com mudança para 
“Advanced search” como “Default patent 
xpert search page” esta página (Advanced 
search) aparecerá após cada login
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Interessantes Tutoriais e 
Guias de Usuário podem ser 

acessados em

“Guides & Tutorials”
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Do lado esquerdo da página 
temos informações 
detalhadas sobre os 

principais módulos do Orbit, 
incluindo módulos opcionais 
associados a contratos nos 
níveis de análise “Silver, 

“Gold” e “Platinum”

Do lado direito da 
página temos vídeos 
sobre algumas das 

principais atividades 
e tipos de pesquisa...

... e guias com 
informações 

detalhadas sobre 
funcionalidades e 

conteúdo das bases 
de dados

...um tutorial sobre a 
administração de 

Login IDs, no caso de 
contratos com 

múltiplas senhas...
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Entre os guias disponíveis, é 
especialmente interessante a leitura 

dos guias:

Fields of the FamPat Collection

Fields of the FullPat Collection

que contêm informações detalhadas
sobre campos de busca disponíveis

FAMPAT: Publicações agrupadas em 
famílias de patentes

FULLPAT: Cada publicação 
corresponde a um resultado separado

http://static.orbit.com/orbit/help/guides/en/FamPat.pdf
http://static.orbit.com/orbit/help/guides/en/orbit_fullpat.pdf
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O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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O “FamPat Fact Sheet for Orbit.com”
é um guia de 40 páginas com 

informações detalhadas sobre os 
vários campos de busca e exportação 
do Orbit.com, incluindo dados sobre a 
cobertura geográfica e temporal, bem 

como a sintaxe aplicável a 
determinados campos

O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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Disseque e Defina o 

Escopo da Busca

Defina as 

Classificações

Defina as Expressões 

de Busca

Planeje o Critério de 

Avaliação

Busca por 

Classificação

Busca por             

Texto

Busca        

Bibliográfica

Busca por        

Citações

Conduza uma busca 

“Jugular”

Conduza 

Análise Estatística

Busca por Classes 

Centrais sem Filtro

Busca por Classes 

Centrais + Texto

Busca por        

Titulares

Busca no               

Texto Integral

Busca no                 

Resumo

Busca  em              

Texto Traduzido

Busca por Classes 

Periféricas + Texto

Busca por 

Inventores

R
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d
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s
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Ref. PRG Art & Science of Patent Searching, Salvador (BA), 2011
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Palavras

Chaves

Etc
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A              B                   

A              B

A              B

A and B (intersecção)

A  or B (agrupamento)

A not B (exclusão*)

* Lembre-se de usar o NOT para encontrar o  

complemento. Ou seja, os resultados não contidos no 

conjunto anterior.

Orbit.com

Conectores Booleanos
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AND ambos os termos de busca presentes (intersecção) digital  and television

OR um ou o outro termo de busca presente (soma, grupamento) television or tv

NOT o primeiro termo de busca presente, mas não o segundo (exclusão) 1  not 2

F termos de busca no mesmo campo digital  f (televis+ or tv)

P termos de busca no mesmo parágrafo digital  p  (televis+ or tv)

S termos de busca na mesma sentença digital  s (televis+ or tv)

nD
termos presentes, em qualquer ordem, de zero a n palavras de 

distância  (n de 1 a 99)
digital  5d (televis+ or tv)

D termos contíguos, mas em qualquer ordem digital  d (televis+ or tv)

nW
termos presentes, na ordem em que foram digitados, de zero a n 

palavras de distância  (n de 1 a 99)
digital  5w (televis+ or tv)

W termos contíguos, exatamente na ordem digitada digital  w (televis+ or tv)

_
O “underline” indica que dois termos podem estar conectados em 

uma única palavra ou em duas palavras separadas contíguas

amino_pyridin+ = 

(aminopyridin+ or

amino  pyridin+)

SDOC os termos de busca forçosamente aparecem na mesma publicação BR/PN sdoc PDF=2007

Orbit.com

Conectores Booleanos e de Proximidade
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+ Qualquer número de caracteres +inflam+ 

? Até mais um caractere, para cada ? Inflamad??

# Forçosamente um caractere para cada # inflamad#

Os símbolos de truncagem podem ser utilizados à esquerda, meio à 
direita das palavras. Também podem ser usados simultaneamente (ex. 
+infla?ma+).

Para o emprego dos símbolos de truncagem é necessário que a palavra 
tenha pelo menos 3 caracteres definidos.

A truncagem à direita (ex. inflam+) funciona para praticamente todos os 
campos. Já a truncagem à esquerda e no meio das palavras pode não 
funcionar em alguns campos (veja o guia “FamPat Fact Sheet for 
Orbit.com”)

Orbit.com

Truncagem



Orbit.com

Exemplos de Expressões de Busca

© 2019 www.axonal.com.br

((laser or light or luminous) 2w (point+ or
pen?))/BI/SA or (G02B-027/20)/IPC/EC/CPC

... and BR/PN

... and NPN>1

... and (CIDI=YES or OPP=YES)

... and BR/PR
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Vídeos, guias e materiais adicionais podem ser acessados no link:

http://axonal.com.br/capacitacao_info.php?id=115

http://axonal.com.br/capacitacao_info.php?id=115


Em caso de dúvidas, entre em contato:

questel@axonal.com.br
help@questel.com
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