
 
 

Oficina 1A 
 

Faça uma busca preliminar e  
visualize publicações sobre  

Laser Pointers,  
com Timers ou Alarmes 

 
 

© 2014 www.axonal.com.br 



2 

É possível a definição de 
“Sub Accounts” para 
controle e revisão de 
históricos de acesso. 

 
 

https://www.orbit.com 
 
 
 

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



Essa é a página inicial de busca. Por default, 
as guias de pesquisa (Classifications, Names, 
etc.) aparecem recolhidas.  
 
Para acessar menus adicionais, clique nos 
triângulos à esquerda  das guias. 
 
Ex:  



Neste exemplo, vamos fazer uma 
busca baseada na expressão: 
 

LASER POINT+  
 
TIMER OR ALARM+ 
 
apenas no Título e Resumo. 
 
Para tanto, vamos deixar marcados 

apenas os campos Title e Abstract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campos de busca interessantes e exclusivos 
do Orbit.com são: 
 
- Object of invention *   
- Independent Claims* 
- Advantages over prior art drawbacks* 
- Concepts * 
 
* esses 4 campos estão disponíveis para 
publicações: 
- US (1971-) 
- EP (1988- , menos Euro PCTs) 
- WO (~2001-)  
- GB (1988-) 



 
Informações detalhadas sobre campos  
disponíveis estão disponíveis no guia 
“FamPat Fact Sheet for Orbit.com”. 
 
Informações sobre caracteres de 
truncagem e operadores de busca 
estão disponíveis no guia  
“Orbit.com - Expert Searching”. 
 
Esses dois guias podem ser acessados 
em “Guides & Tutorials”, mais 
especificamente no link “User Guides” 



Explicações detalhadas 
sobre sintaxe de busca 
e ferramentas também 
podem ser acessadas 
em: 



Questel Orbit 

Truncagem 
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+ Qualquer número de caracteres +inflam+ 

? Até mais um caractere inflamada? 

# Forçosamente um caracre inflamad## 

 
Os símbolos de truncagem podem ser utilizados à esquerda, meio à 
direita das palavras. Também podem ser usados simultaneamente (ex. 
inflamad#?). 
 
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”) 
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AND ambos os termos de busca presentes (intersecção) digital  and  television 

OR 
um ou, opcionalmente, 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 

termos 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 digitada, de zero a n 

termos 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 

(aminopyridin+ or 

amino  pyridin+) = amino_pyridin+ 

Questel Orbit 

Conectores 



A interpretação da 
expressão de busca pode 
ser visualizada clicando-se 
em “Show the cmd. line“. 



Esta é a 
interpretação da 
expressão de busca 
digitada nos menus 
acima. Ela pode ser 
editada 
manualmente. 



Caso a expressão de busca seja editada, a pesquisa deve ser feita por meio do botão Search 
no canto direito inferior da página, quando colocamos o cursor nessa caixa de edição 

Neste caso, vamos utilizar 
a busca por menus, para 
que os termos de busca 
apareçam já marcados em 
cores           na janela de 
visualização dos resultados 



Cada linha de busca no Orbit fica 
gravada no “Search History” e 
recebe um número (Search Step). 



 
As expressões de busca (“queries”) podem ser 
editadas também na página do histórico.  
 
Por exemplo, caso se queira substituir o conector 
AND pelo conector 5D, basta digitar  
“5D” no lugar de “AND” e depois clicar em 
 



 
As expressões de busca 
(“queries”) podem ser 
editadas também na 
página do histórico.  
 
Por exemplo, nesse caso 
substituímos o conector 
AND pelo conector 5D e 
depois clicamos em 
 

Note que um novo 
“Search Step” foi 
criado 
 



Os “Search Steps” podem ser 
combinados entre si com os conectores 
de busca. Também podem ser 
combinados em outras expressões de 
busca. 

 

Por exemplo, para identificar os 
registros do “Search Step 1” que 
não estejam contidos no “Search 
Step 2”, digite: 1 NOT 2, na caixa 
de busca. Depois, clique em  
   
 



Cada “Search Step” pode ser:  
 
Modificado (Modify),  
Salvo (Save),  
Gravado como Alerta (Alert) 
Deletado (Delete)  

 
Todavia, deve se ter em mente que 
buscas com queries muito 
complexos (ex. centenas de 
números de publicações) não serão 
salvos, gravados nem exportados  
integralmente. Assim, mantenha 
registros completos de suas 
estratégias. 
 



Ao final de cada dia, o “Search 
History” é apagado. Assim, caso 
precise, salve sua busca utilizando o 
“Save”, “Save Entire Strategy” ou 
então fazendo um “Export” (por 
exemplo, no formato RTF). 

Históricos de buscas realizadas nos 
últimos 12 meses podem ser 
acessados em “Previous history”.  

 
Todavia, deve se ter em mente que 
buscas com queries muito 
complexos (ex. centenas de 
números de publicações) não serão 
salvos, gravados nem exportados  
integralmente. Assim, mantenha 
registros completos de suas 
estratégias. 
 



Para visualizar os 
resultados, clique em 
“Show Results”, ao lado 
do Search Step a ser 
visualizado 



A janela de 
visualização de 
resultados  “padrão” 
é composta por 3 
abas à esquerda: 
Filter, Menu e 
Explorer 

Um painel central 
personalizável ao 
centro, em que cada 
resposta corresponde 
a uma família de 
patentes 

Um painel de 
visualização à direita, 
para a família 
selecionada, que pode 
apresentar 12 abas 
com diferentes 
informações 



A aba “Filter”  padrão presenta  estatísticas 
sobre o conjunto de informações visualizado, 
incluindo: 
 
- Legal status (Alive, Dead) 
- Ano do depósito mais antigo da família 
- Titular 
 
O “botão”                  permite ainda a inclusão 
dos seguintes  filtros:   
 
- País de publicação 
- Classe CPC 
- Classe IPC 
- Classe US 
- Litígio nos Estados Unidos (Yes, No) 



A aba “Menu” dá acesso  aos diferentes modos de busca: 
 
- General Search: menu de busca 
 
- Assignee Search: busca por titulares, incluindo ferramentas 

como “corporate tree”  
 
- Number Search: busca por números de publicação, depósito e 

prioridade, incluindo ferramenta de identificação e harmonização 
de números de publicação e ferramenta de busca de dezenas de 
milhares de números de uma só vez (aceita “copy/paste” 
 

- Citation  Search: buscas por citações 
 
 
 Também dá acesso aos históricos de busca 

 
- Search History: histórico de busca ativo e editável “no dia”. 
 
- Previous History: histórico de busca armazenado por 12 meses 
 

 
 Dá ainda acesso a estratégias de busca salvas ou programadas para 

execução automática 
 
- My saved searches: buscas salvas 
 
- My alerts : buscas  programadas para execução automática 
 

 
 



A aba “Explorer” dá acesso a 
pastas e pastas de seleção que 
podem ser criadas e pesquisadas 
como parte de estratégias de 
busca ou para visualização 
posterior 

Para assinantes do módulo 
“Workfiles”, também dá acesso a 
ferramentas de colaboração e 
compartilhamento de resultados 



No modo de visualização 
“padrão”, é exibido o painel de 
visualização à direita.  
 
Para desativá-lo, clique em “>>” 



No modo de visualização 
“padrão”, é exibido o painel de 
visualização à direita.  
 
Para reativá-lo, clique em “<<” 



Além das abas de visualização 
“Preview” e “Drawings”, podem 
ser adicionadas mais dez outros 
modos de visualização no painel 
do lado direito. 



A lista de resultados tem quatro opções de layout de 
visualização “padrão”, mais a opção de customização: 
 
• “Compact” (título, titular, publicação repr. e data de 

depósito mais antiga na família)  
• “Abstracts” (+ resumo e figura representativa) 
• “Kwic” (Key Word in Context, campos contendo 

palavras chaves) 
• 1st page drawing (figura na página de rosto) 
• “Drawings” (várias figuras) 
 
A tela atual está no modo “Short”. Para mudá-la clique 
em “Display”               e, em seguida, na opção 
desejada. 
 
Cada linha da lista de títulos corresponde a uma família 
de patentes do FamPat 



Agora, a tela está no modo de visualização 
“Abstracts”.  



Agora, a tela está no modo de visualização  
“Kwic” (Key Words In Context) 
 
Note que aparecem segmentos dos campos 
em que os termos de busca estão contidos 



Agora, a tela está no modo de visualização  
“1st page Drawing”.  
 
Quando nenhum desenho está disponível na 
base de dados, aparece a marca da Questel 
e o texto “Image unavailable, check for 
mosaic”. Assim como em outros sistemas, 
falhas podem acontecer. A inexistência de 
desenho ou qualquer outro campo na base 
não significa a ausência de informação na 
publicação original. 



Agora, a tela está no modo de visualização  
“Drawings”.  



Para personalizar o modo de visualização 
“Custom Display”, primeiro clique em  
“Custom Display” e aguarde a página abrir  
no modo “Custom” 



Para personalizar o modo de visualização 
“Custom Display”, primeiro clique em  
“Custom Display” e aguarde a página abrir  
no modo “Custom”... 

... depois, clique 
em “Edit Custom” 



Para personalizar o modo de visualização 
“Custom Display”, clique em “Custom Display”, 
depois “Edit Custom” 

Em seguida selecione os campos desejados com 
as setas para a direita e para a esquerda. 
 
Finalmente, ordene a ordem com as setas para 
cima e para baixo 



Nesse caso, vamos selecionar os 
seguintes campos: 
  
- Earliest Publication Date 
 
- Applicant/Assignee 
 
- Abstracts & 1st Drawing 
 
- Image 

...depois, vamos clicar na 
seta para a direita     , para 
cada um deles 



Em seguida, vamos “remover” 
o campo Relevance Score 

...clicando na seta para a 
esquerda 



...finalmente, vamos  
clicar em 



A novas colunas e imagens 
passam a aparecer no modo de 
visualização “Custom” e, 
inclusive, podem ser usadas 
para ordenamento pelo “Sort” 



 
 

Oficina 1B 
 

Ordene os resultados com base na 
frequencia com que os search terms  

estão presentes 
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Vamos retornar ao modo de Display  
“1st page drawing” 



Para todos os modos de 
visualização (Display) é disponível o 
Sort by relevance, que ordena os 
resultados de acordo com a 
frequencia com que os search tems 
aparecem. 

O drop down menu “Sort” 
 
permite o ordenamento dos resultados por vários campos, 
dependendo do modo de Display.  
 
Compact: title, earliest application date, applicant/assignee, 
Sort by relevance 
 
Abstracts : title, earliest application date, 
applicant/assignee, Sort by relevance 
 
KWiC: title, earliest application date, applicant/assignee, Sort 
by relevance 
 
Drawings: title, earliest application date, applicant/assignee, 
Sort by relevance 
 
Custom: (dependendo dos campos selecionados): title, 
earliest filing date, applicant/assignee, earliest priority date, 
earliest date of publication, week of entry into the collection, 
QW update week, UAB update week, or EU update week, etc., 
Sort by relevance 
 
1st page drawing: Sort by relevance 



Uma interessante opção para 
ordenação das famílias de 
patentes é o  
 
Nesse caso, a ordenação é feita 
com base no número de vezes 
em que as palavras chaves estão 
presentes. 

O Sort by Relevance pode ser 
aplicado a conjuntos de até 
65.000 famílias de patentes 
 



Nesse caso, é possível notar que 
o                     foi útil para um 
rápido ordenamento preliminar 



 
 

Oficina 1C 
 

Selecione famílias de patentes  
e crie uma lista  

com as publicações selecionadas 
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Para selecionar 
uma família, clique 
na caixa de seleção  

Nesse caso, vamos 
selecionar apenas  
3 famílias 



Para criar uma lista 
de seleção ou para 
copiar as famílias 
para uma lista 
previamente criada, 
clique no ícone: 
 



Para criar uma nova 
lista de seleção, 
clique no ícone 
 



Para criar uma nova 
lista de seleção, 
clique no ícone 
 ...em seguida, 

clique em  
 
 
 



Escolha um nome 
para a lista.  
Ex.: LISTA 1 
 

... em seguida, 
 



...depois, clique 
sobre o nome da 
lista para os quais 
as famílias 
selecionadas serão 
copiadas 
 

...e, finalmente: 
 



O sistema permite a criação 
de listas com até 5 Mil 
famílias de patentes 
 



As listas criadas  
podem ser acessadas 
na aba “Explorer” 



 
 

Oficina 1D 
 

Gere um relatório em formato PDF 
com as publicações selecionadas 
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Clique sobre a Lista, 
para visualizar as 
famílias selecionadas 



Assim como a lista de resultados de busca, 
as listas de seleção podem ser 
visualizadas, filtradas e organizadas de 
diversas formas. 
 
Adicionalmente, toda vez em que as listas 
de seleção são acessadas, um novo passo 
de busca é gravado no “Search History”. 
Dessa forma, as listas de seleção podem 
ser refinadas ou combinadas com outros 
passos de busca ou listas de seleção. 
 



A seleção de resultados pode ser feita para: 
 
. Todas as famílias 
. Famílias da página corrente 
. Faixa de famílias. Ex: Range 1-2500, 2501-5000, etc. 

Nesse caso, 
vamos selecionar 
“All records” 



Para acessar o 
menu de exportação 
clique no triângulo 
preto ao lado direito 
do ícone  



Para exportar como PDF 
clique 



O formato de exportação 
“PDF Classical” apresenta 
grande flexibilidade de 
seleção de campos, que 
inclusive podem ser 
selecionados no modo 
“Custom” / Edit. 

Nesse exercício, 
utilizaremos o modo  
“First page like”, que 
é um pouco mais 
simples 



Nesse caso, vamos 
selecionar o modo 
“First page like” 

...incluindo a estratégia 
de busca completa 

...finalmente   

...com search terms 
grifados 

...com todos os campos 
marcados, exceto All 
images 



Na janela seguinte, o 
sistema perguntará se 
desejamos salvar o 
“modelo” do relatório. 
 
O modelo salvo 
aparecerá nas opções 
de exportação. 
 
Se desejar salvar o 
modelo, dê um nome e 
clique “Save”. 
 
Caso contrário, apenas 
clique “Finish”, sem 
salvar o modelo 

Nesse caso, vamos digitar o 
Profile name: 
 
“FIRST PAGE + ALL” 
 
e clicar em 



Para executar a 
exportação, clique em  

O sistema informará 
que o “export profile” 
foi salvo 



O sistema permite a exportação de dados de até 
2500 famílias de patentes de cada vez. 
 
Para a exportação de conjuntos com mais de 2500 
famílias de patentes, divida os resultados em 
vários subconjuntos. Por exemplo, utilizando faixas 
1-2500; 2501-5000; 5001-7500, etc. 



O sistema preparará o relatório 
e, em seguida, abrirá janela com 
link para download em: 
 
“Click here to download file” 



A maior parte dos navegadores 
(ex. Chrome, Explorer), 
permitem que se escolha da 
localidade em que será feito o 
download e o nome do arquivo. 
Para tanto, deve se clicar com o 
botão direito do mouse sobre o 
link... 

...depois, “Salvar link como...” 



Nesse formato de exportação, 
o relatório PDF é iniciado pela  
Estratégia de busca. 
 
Note que a “LISTA 1” aparece 
como um dos search steps 



Em seguida temos uma lista 
com hyperlinks para dados de 
cada família de patentes 



Para cada família, existem 
hiperlinks ativos para textos 
integrais, bem como para 
citações no Orbit.com, imagens 
e sites com processos integrais 
(ex. Epoline), caso disponíveis. 



Nesse caso, também temos o 
histórico de tramitação  



No caso de idiomas como Chinês, 
Japonês e Russo, a disponibilidade 
de traduções por máquina pode ser 
particularmente útil... 



...especialmente para 
aqueles que não dominam 
esses idiomas. 



 
 

Oficina 1E 
 

Gere um relatório em formato Excel 
com as publicações selecionadas 
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Para gerar o relatório em 
formato Excel, vamos voltar à 
janela/aba do Orbit.com 



Para acessar o 
menu de exportação 
clique no triângulo 
preto ao lado direito 
do ícone  



Para exportar como XLSX 
clique 

Note que o modelo de 
relatório PDF que salvamos 
aparece entre as opções de 
exportação 

Para exportar conforme 
modelo já salvo, basta clicar 
sobre o nome do modelo 



Nesse caso, vamos 
selecionar o formato 
 
 

Com: First Image 
& 

Nomes completos 
de campos nas 

colunas... 

...depois, vamos 
selecionar os campos 

personalizados 
clicando em 

...e All members 



Depois, 
vamos ao final da 

página de seleção de 
campos... 

Nesse caso,  
vamos primeiro 
apagar todas as 

seleções, clicando em 
None 



Uma sugestão interessante inclui os campos: 
FAN XPN PN PA TI AB ECLM NPN IN IC EPRD EPD PR 
 
 
FAN  Family Accession Number 
XPN  Números de Publicação Harmonizados 
PN    Hyperlinks para PDF, Imagens, etc 
PA    Titulares 
TI     Título 
AB   Resumo 
ECLM Reivindicações em Inglês 
NPN   Número de Publicações na Família 
IN     Inventores 
IC    Classificações Internacionais  
EPRD  Data de Prioridade Mais Antiga 
EPD Data de Publicação Mais Antiga 
PR     Números de Prioridade  
 
 
Informações detalhadas sobre campos  disponíveis podem 
ser acessadas no “FamPat Fact Sheet for Orbit.com” 



Após seleção/digitação 
dos campos, clique 



...em seguida   



Nesse caso, vamos 
digitar o Profile name 
 
“XLSX REPORT 1” 
 
e clicar em 
 



... depois 



O sistema permite a exportação de dados de até 
2500 famílias de patentes de cada vez. 
 
Para a exportação de conjuntos com mais de 2500 
famílias de patentes, divida os resultados em 
vários subconjuntos. Por exemplo, utilizando faixas 
1-2500; 2501-5000; 5001-7500, etc. 



O sistema preparará o relatório 
e, em seguida, abrirá janela com 
link para download em: 
 
“Click here to download file” 



Hyperlinks nas planilhas 
funcionam mesmo para 
não usuários do Orbit.com 



Filtros podem 
ser adicionados 

...para posterior seleção e 
classificação de dados 

Colunas podem 
ser adicionadas, 
para inserção de 
comentários 



 
 

Orbit.com 
 

Recursos adicionais 
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Ainda na página de resultados, é 
possível dar sequência às 
buscas, por exemplo filtrando 
um “search step” anterior. 
 
Ex.: 1 AND NPN>1 
 
* Famílias no Search Step 1, 
com mais de um número de 
publicação (NPN) 

Informações detalhadas sobre 
campos  disponíveis estão 
disponíveis no guia “FamPat 
Fact Sheet for Orbit.com”, que 
pode ser acessado por meio do 
link “Guide & Tutorial”, no topo 
da página General Search 



Outra interessante ferramenta é 
a edição da forma com que 
termos de busca são marcados 
com diferentes cores 

A ferramenta 
Highlight permite 
a inclusão de 
vários termos, 
incluindo 
truncagem 

É possível salvar 
conjuntos de 
Highlights para uso 
em buscas 
posteriores 



 
 Envio de “permalinks”  por e-mail 
 
 Separação de PDFs integrais, 
 mosaicos de imagens e “first 
 pages” para download 
 
 Expansão da busca ou refino por 
 famílias semelhantes 
 
 Buscas por patentes citadas e 
 citantes 
 
 Análise estatística rápida de 
 titulares, classificações e 
 conceitos, nos 500 resultados mais 
 recentes 
 
 Análises estatísticas e 
 correlacionais detalhadas 
 (assinantes do módulo de análise) 
 
 Exclusão de família(s) da lista de 
 seleção 

Ainda na página com a lista de resultados, 
quando um ou mais famílias de patentes são 
selecionadas, (            ) outras ferramentas 
são disponibilizadas: 



Para ter acesso a mais 
informações sobre cada 
família de patentes na 
lista de resultados, clique 
sobre o título 



Assim como na página de 
resultados, existem vários 
modos de visualização 
tanto no painel central 
como no painel à direita. 

 
Para acessar todos os 
modos de visualização, 

clique em  + 
 



Além de ser aplicado no 
texto, as cores do 
“highlight” aparece na 
barra de rolagem, 
facilitando a visualização 
da localização e 
proximidade dos termos 
grifados 

Assim como na lista de 
respostas, a ferramenta 
“highlight”          pode ser 
editada com vários termos, 
incluindo truncagem. As 
configurações também podem 
ser salvas para uso posterior 
 



No painel à esquerda é possível selecionar o número 
da publicação para a qual as informações 
detalhadas serão exibidas (nesse caso, há apenas 
uma publicação). 
 
Também é possível selecionar publicações      para  
 

• Seleção 
 

• Download  
 

• Exportação 
 

• Envio de Link 



• Busca por famílias de patentes similares 

• Visualização gráfica de famílias de 
patentes do INPADOC. Ex.: 

• Busca por famílias de patentes do INPADOC*  
 

*(qualquer número de prioridade em comum direta ou 
indiretamente) 

Também são disponíveis: 



Várias teclas de atalho são disponíveis na 
página de visualização detalhada. Para 
conhecê-las clique em        no canto direito 
superior. 



 

No “General Search”  estão disponíveis 
várias ferramentas de suporte, para cada 
conjunto de caixas de busca  

Para palavras chaves,  
o ícone        dá acesso a 
dicionário multilíngue e 
também a identificador de 
conceitos correlacionados  

Explicações detalhadas 
sobre sintaxe de busca 
e ferramentas podem 
ser acessadas em 



 

Para classificações de patentes: 
 
O ícone        permite uma rápida 
busca para confirmação da sintaxe e 
verificação da frequência com que 
classes e subclasses aparecem na 
base de dados. 
 
O botão                dá acesso ao site 
de classificações IPCs da WIPO para 
o site de CPCs do Esp@cenet 

Explicações detalhadas 
sobre sintaxe de busca 
e ferramentas para 
classificações podem 
ser acessadas em 



 

Para classificações de patentes: 
 
O ícone        permite uma rápida busca 
para confirmação da sintaxe e 
verificação da frequência com que 
titulares, inventores e representantes 
aparecem na base de dados. 
 
O botão                  dá acesso a 
informações sobre subsidiárias, fusões e 
aquisições Explicações detalhadas 

sobre ferramentas para 
titulares, inventores e 
representantes podem 
ser acessadas em 



 

Para números de publicação, o 
ícone        dá acesso a 
ferramenta de harmonização 
automática, para até 100 
números 
 
Ex: BR9912345; BR199912345; 
BRPI9912345; BRPI199912345 

Explicações detalhadas 
sobre ferramentas para 
números, datas e países 
podem ser acessadas 
em 

Buscas por números de 
publicação, depósito e prioridade 
também podem ser realizadas na 
aba “Number Search”, com a 
vantagem que milhares de 
números podem ser pesquisados 
de uma só vez 



 
Explicações detalhadas 
sobre buscas por “Legal 
Status, podem ser 
acessadas em 

Deve se tomar cuidado 
especialmente com os filtros por 
Legal Status e Data Prevista de 
Expiração, pois as informações e 
algoritmos utilizados são 
passíveis de erro 

Buscas por Legal Status incluem: 
• Dead/Alive 
• Eventos de Legal Status 
• Data Estimada de Expiração 



 

Em “More Fields” 
podem acessados 
dezenas de outros 
campos de busca 

Informações detalhadas sobre esses e 
outros campos (disponíveis para uso 
em pesquisas por “linha de comando”) 
estão disponíveis no guia “FamPat 
Fact Sheet for Orbit.com”, que pode 
ser acessado por meio do link “Guide 
& Tutorial” 



 

Em “Collections” é possível selecionar 
a base de dados em que a busca será 
realizada. 
 
Também é possível limitar a busca por 
publicações na última semana ou nas 
últimas 4 semanas. 

Para que a opção de seleção de bases 
apareça, selecione essa opção nos 
settings para a página de busca, na 
aba                            , User Settings    



Interessantes Tutoriais e 
Guias de Usuário podem ser 

acessados em 
 

“Guide & Tutorial” 



Tutoriais sobre busca básica 
nos principais campos 

podem ser acessados na 
página 2 



Tutoriais sobre busca básica 
nos principais campos 

podem ser acessados na 
página 2 
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Tutoriais sobre busca básica 
nos principais campos 

podem ser acessados na 
página 2 



Para assessar os guias, 
clique em 

User Guides 



Entre os “Guias de Usuário” 
são particularmente 

interessantes o 
 

“Patent Module User 
Guide – Xpert” 

 
e o 

 
“FamPat Fact Sheet for 

Orbit.com” 
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O download do “Patent Module 
User Guide – Xpert” pode ser 
feito em link ao final da página 

 



O download do “Patent Module 
User Guide – Xpert” pode ser 
feito em link ao final da página 

 



O “Patent Module User Guide – Xpert” 
é um guia com mais de 200 páginas 

que contém informações sobre 
funcionalidades, sintaxe e comandos 

do Orbit.com 
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O “Patent Module User Guide – Xpert” 
é um guia com mais de 200 páginas 

que contém informações sobre 
funcionalidades, sintaxe e comandos 

do Orbit.com 



Entre os “Guias de Usuário” 
são particularmente 

interessantes o 
 

“Patent Module User 
Guide – Xpert” 

 
e o 

 
“FamPat Fact Sheet for 

Orbit.com” 
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O download do “Fampat Fact 
Sheet for Orbit.com” pode ser 
feito em link ao final da página 

 



O “FamPat Fact Sheet for Orbit.com” 
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 a sintaxe aplicável a 
determinados campos 
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O “FamPat Fact Sheet for Orbit.com” 
é um guia de 33 páginas com 
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como a sintaxe aplicável a 
determinados campos 













 
 

Em caso de dúvidas, entre em contato: 
 

axonal@axonal.com.br 
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