
 
 

Questel Orbit 
 
  

Login, Ajuste das Configurações  
& Guias 

 
 

© 2014 www.axonal.com.br 



2 

https://www.orbit.com 
 

Login ID: seu_email@.xxxx.unicamp.br 
 
Password: CAMPO 
 
 

 

 

 

* Login possível para computadores ou tablets na faixa de IP da UNICAMP 

 

 

Acesso ao sistema de busca e análise de 
patentes Questel Orbit para Professores, 

Alunos e Funcionários da UNICAMP 
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A definição de configurações 
do sistema e o acesso a 
outros módulos (ex. designs, 
workfiles, etc.) pode ser feita 
por meio da aba:  
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Para configurar o sistema, após 
clicar na aba  

 
 
 
 

clique em “User Settings”: 



5 

Em “General”: 
 
• Inclua seu nome e email 
• Force o sistema a pedir um 

Sub Acount no login 
• Defina a periodicidade de 

alertas 
• Escolha o formato de emails 

a serem recebidos 
• Defina o módulo padrão no 

login 
• Escolha o tipo de busca 

padrão 
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Em “Searching”: 
 
• Defina a base de dados padrão para as buscas 

• FamPat: Publicações agrupadas em Famílias + Textos Integrais 
• PlusPat: Informações bibliográficas de cada publicação, separadamente 
• Full Text: Textos integrais de cada publicação, separadamente 

 
• Peça que uma caixa de seleção para as opções de conteúdo apareça na janela de 

busca 
 

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

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

• A ordem preferencial de 
linguagem para o texto dos 
resultados 
 

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

• Se você quer ver os PDFs 
imediatamente ao clicar neles 
ou se prefere que eles fiquem 
selecionados para download 
posterior 
 

• Qual o visualizador de PDF de 
sua preferência (Acrobat 
Reader ou Google Viewer) 
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After search show 
“Search History” 

Pref. Authority:  
WO EP US BR 

Composite record 
display... 

Results per page:                  
50 

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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Para voltar aos settings, 
clique novamente na aba:  

O sistema apresenta 
mensagem confirmando que 
os novos settings foram 
salvos. 
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Para retomar os settings,   
 

primeiro clique na aba  
 
 
 
 

depois, clique em                
“User Settings”: 
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Em “Change My 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 

uploads de arquivos. 
 

• Quais campos aparecerão na 
janela de resultados. 
 

• Se você quer ser notificado 
sobre mudanças específicas. 
 

• Se você quer receber, nas 
notificações,  uma lista das 
mudanças realizadas 
 

• Novas denominações para 
“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 



14 

Para voltar à pagina de busca,   
 

primeiro clique na aba  
 
 
 
 

depois, clique em                 
“Patents” 
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Interessantes Tutoriais e 
Guias de Usuário podem ser 

acessados em 
 

“Guide & Tutorial” 
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Os Tutoriais incluem uma 
série de vídeos sobre tipos 
mais comuns de busca e 

análise 
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Tutoriais sobre busca básica 
nos principais campos 

podem ser acessados na 
página 2 



18 

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 
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“Guias de Usuário” incluem 
manuais sobre o uso do 

sistema, bem como 
informações sobre 

cobertura das bases, 
campos e comandos 
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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 
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O download do “Patent Module 
User Guide – Xpert” pode ser 
feito em link ao final da página 
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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 
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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 
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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 
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Entre os “Guias de Usuário” 
são particularmente 

interessantes o 
 

“Patent Module User 
Guide – Xpert” 

 
e o 

 
“FamPat Fact Sheet for 

Orbit.com” 



28 

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



 
 

Em caso de dúvidas, entre em contato: 
 

axonal@axonal.com.br 
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