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 Cobertura de publicações de 87 escritórios nacionais e 6 

escritórios regionais (EPO, WIPO, OAPI, ARIPO, EAPO e CGC). 

 

 Publicações agrupadas em famílias de patentes (mesmos números 

de prioridade), com inclusões de depósitos fora do prazo de 12 

meses, pedidos provisionais / “reissued” norte-americanos e 

agrupamento de invenções de pedidos japoneses. 

 

 Resumos, inventores, titulares e classificações de patentes 

pesquisáveis simultaneamente ou independentemente entre os 

membros de cada família 

 

 Textos integrais e reivindicações, pesquisáveis para publicações 

AR, AT, BE, BR, CA, CH, CL, CN, DE, DK, EP, ES, FI, FR, GB, IN, 

JP, MX, RU, SE, US, WO. 
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 Modelos de utilidades de 28 escritórios, incluindo BR 

 

 Legal status cerca de 50 países, incluindo BR (1995-) 

 

 Relatórios de busca e informações sobre citações de 19 
escritórios: EP, WO, US, DE, FR, GB, JP A, JP B (exclusivo), BE, 
CH, NL, TR, AU, ES, SG, DK, LU, FI, CY, IT 

 

 Acesso a PDFs de pedidos de patentes de cerca de 40 países, 
incluindo BR 

 

 

 

 Buscas simultâneas de DESIGNS em múltiplos escritórios: BE, 
CA, CH, CN, DE, EP, ES, FR, JP, KR, RU, UK, US, WO 



Conteúdo (Patentes) 

One 
database: 
FamPat 

Legal Status 
information: 40 

countries 

Full Text Data:  

20 countries 

Bibliographic 
patent data: 93 

countries 

Patent copies: 
40 countries 

Citations:  

20 countries 

US 
reassignments 



Conteúdo (Designs) 
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 Informações adicionais sobre conteúdo e cobertura:  

 FamPat Fact Sheet 

 

 http://www.questel.orbit.com/EN/customersupport/userdoc/fctsht/FamPat2011.pdf 

 

 

http://www.questel.orbit.com/EN/customersupport/userdoc/fctsht/FamPat2011.pdf
FamPat Fact Sheet 2011.pdf
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Interface, Modos e Assistentes de Busca                

(Patentes - Geral) 

• Formulário de busca intuitivo com múltiplos campos e 
possibilidades de combinação. 

 

• Geração automática de linha de comando avançada editável, com 
possibilidade de buscas avançadas com uso de conectores de 
proximidade, múltiplos parênteses, indexadores de campos e 
truncagem à direita, à esquerda e no meio de termos de busca 

 

• Buscas por famílias de patentes agrupadas ou por membros 
individuais de cada família de patentes 

 

• Assistentes para exploração de classificações US, IC, EP e JP 

 



Interface, Modos e Assistentes de Busca                

(Patentes - Geral) 

 

• Assistentes para exploração de “Corporate Trees” para titulares 
de patentes 

 

• Assistentes para busca em línguas francesa/alemã e termos 
correlacionados 

 

• Buscas de citações por números de patentes, por famílias de 
patentes e por conjuntos de famílias de patentes 

 

• Histórico de busca automaticamente gerado e pesquisável 

 

• Possibilidade de gravação de buscas para posterior execução 



Interface, Modos e Assistentes de Busca               

(Patentes - Geral) Formulário de busca intuitivo com múltiplos 
campos e possibilidades de combinação. 

 

Geração automática de linha de 
comando avançada editável 

Possibilidade de buscas avançadas com uso de 
conectores de proximidade, múltiplos parênteses, 
indexadores de campos e truncagem à direita, à 
esquerda e no meio de termos de busca 
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(Patentes - Geral) Possibilidade de buscas avançadas com uso de 
conectores de proximidade, múltiplos parênteses, 
indexadores de campos e truncagem à direita, à 
esquerda e no meio de termos de busca 

 



Interface, Modos e Assistentes de Busca               

(Patentes - Geral) Possibilidade de buscas avançadas com uso de 
conectores de proximidade, múltiplos parênteses, 
indexadores de campos e truncagem à direita, à 
esquerda e no meio de termos de busca 

 



Interface, Modos e Assistentes de Busca              

(Patentes - Geral) 
Formulário de busca intuitivo com múltiplos 
campos e possibilidades de combinação. 



Interface, Modos e Assistentes de Busca              

(Patentes - Geral) 

Assistentes para buscas em línguas 

francesa e alemã, bem como para 

identificação de termos correlacionados 



Interface, Modos e Assistentes de Busca              

(Patentes - Geral) 

Assistentes para buscas por  

“Corporate Trees” de 

titulares 

Busca por titulares 

originais ou 

correntes.  

 

Para busca por 

“Patent Assignee 

History”, utilizar 

campo /PAH na 

linha de 

comandos 

avançados 



Interface, Modos e Assistentes de Busca              

(Patentes - Geral) 

Assistentes para buscas por  

Classificações de Patentes 



Interface, Modos e Assistentes de Busca           

(Patentes - Geral) 

Buscas por 

famílias de 

patentes 

agrupadas ou por 

membros 

individuais de 

cada família de 

patentes.  

Buscas por 

textos integrais 

selecionados 



Interface, Modos e Assistentes de Busca (Patentes - 

Histórico) 

Possibilidade de 

gravação de buscas 

para posterior execução 

 

Histórico de busca 

automaticamente 

gerado e pesquisável 



Interface, Modos e Assistentes de Busca          

(Patentes - Números) 

Buscas de famílias de 

patentes “INPADOC” a 

partir do número de um de 

seus membros 

Buscas por famílias de patentes 

“similares”, com algoritmo de busca 

proprietário baseado em termos de busca, 

classificações de patentes, citações, etc. 



Interface, Modos e Assistentes de Busca              

(Patentes - Citações) 

Buscas por famílias de patentes 

citadas e citantes para famílias 

individuais 

Buscas por famílias de patentes 

citadas e citantes para múltiplas 

famílias a partir da janela de 

resultados 



Interface, Modos e Assistentes de Busca (Designs) 

Buscas por Designs simultâneas em vários 

países, por Classificação de Locarno, palavras 

chaves, titulares ou combinações desses.  

Possibilidade de buscas avançadas, em 

múltiplos campos simultaneamente, 

através do link “My saved searches” 



Interface, Modos e Assistentes de Busca 

Conexão Segura !  
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 Informações adicionais sobre interface, modos e assistentes de busca: 

Orbit User Guide 

 

 http://www.questel.com/imagination/orbit_help/pdf/Manual_Orbit_Search.pdf 

 

 

 

http://www.questel.com/imagination/orbit_help/pdf/Manual_Orbit_Search.pdf
Manual_Orbit_Search.pdf
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Visualização dos Resultados 

• Possibilidade de visualização de conjuntos de termos de busca marcados 
por cores 

 

• Ferramenta de ordenação dos resultados por “relevância”, com base em 
algoritmos. 

 

• Vários modos de visualização, combinando: dados bibliográficos, resumos, 
imagens, textos integrais, legal status, citações, dentre outros. 

 

• Possibilidade de visualização apenas de listas de imagens representativas 

 

• Visualização gráfica de famílias INPADOC 

 

• Barra de visualização da posição dos termos marcados dentro dos registros 

 

• Ferramentas de comparação de documentos (ex. EP A1 versus  EP B1) 



Visualização dos Resultados 

Painéis de visualização em 

paralelo e múltiplas opções de 

visualização permitem 

aumento de produtividade na 

avaliação dos documentos 



Visualização dos Resultados 

Possibilidade de edição dos termos 

grifados e gravação de perfis para 

uso posterior. 

 

Ferramenta “highlight” permite uso de 

truncagem e conectores de 

proximidade, facilitando a 

identificação de trechos relevantes 

nos documentos 



Visualização dos Resultados 
Barra de rolagem mostra a 

localização dos termos 

grifados no texto integral 

Visualização em modo 

“Fulltext” permite leitura de 

descrição e visualização de 

figuras em paralelo 



Visualização dos Resultados 

Visualização de famílias de 

patentes e possibilidade de 

abertura de outros membros 

Busca por documentos 

semelhantes, famílias 

INPADOC e visualização 

gráfica de famílias 

INPADOC 



Visualização dos Resultados 

Visualização de múltiplas 

invenções para cada família 

de patentes do INPADOC 



Visualização dos Resultados 

Visualização de múltiplas 

invenções para cada família 

de patentes do INPADOC 



Visualização dos Resultados 

Visualização gráfica de 

famílias de patentes do 

INPADOC 



Visualização dos Resultados 

Visualização do “Legal Status” 

para cada família de patentes: 

Modo Textual 

Possibilidade de ordenamento 

dos resultados por relevância 



Visualização dos Resultados 

Visualização do “Legal Status” 

para cada família de patentes: 

Modo Gráfico - “Timeline” 



Visualização dos Resultados 

Visualização de citações para 

cada família de patentes 



Visualização dos Resultados 

Buscas por citações por 

múltiplas famílias 

simultaneamente 



Visualização dos Resultados 

Visualização apenas de 

figuras representativas para 

cada família de patentes 
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 Informações adicionais sobre visualização dos resultados:  

 Orbit User Guide 

 

 http://www.questel.com/imagination/orbit_help/pdf/Manual_Orbit_Search.pdf 

 

 

 

http://www.questel.com/imagination/orbit_help/pdf/Manual_Orbit_Search.pdf
Manual_Orbit_Search.pdf
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Análise dos Resultados 

• Múltiplas formas de visualização e cruzamento de dados, incluindo: 

– Depositantes 

– Inventores 

– Agentes 

– Citações 

– Classificações (IPC, ECLA, USC, FIT) 

– Distribuição Geográfica e Temporal 

– Aceleração 

– Análise Semântica 

 

• Possibilidade de edição/harmonização dos termos para análise 

 

• Gráficos com hiperlinks para os documentos referenciados 

 

• Ferramentas de análise semântica baseada em conceitos 

 

 



Análise dos Resultados 

Múltiplas formas de cruzamento e 

visualização, incluindo possibilidade 

de edição e agrupamento 



Análise dos Resultados 

Cobertura Geográfica 

(Publicações por Países) 



Análise dos Resultados 

Cobertura Geográfica 

Principais Depositantes 



Análise dos Resultados 

Evolução Temporal 

Principais Depositantes 



Análise dos Resultados 

Evolução Temporal 

Principais Depositantes 



Análise dos Resultados 

Agrupamento de Titulares, 

Inventores, Agentes, Conceitos 



Análise dos Resultados 

Agrupamento de Titulares, Inventores, 

Agentes, Conceitos para análises mais 

precisas e significativas 

Ex: COMPAQ + HEWLETT PACKARD 



Análise dos Resultados 

Famílias de patentes mais citadas 



Análise dos Resultados 

Citações Internas e Externas 



Análise dos Resultados 

Mapa de Citações:  

Titulares 



Análise dos Resultados 

Mapas de Colaborações: 

Titulares + Inventores 



Análise dos Resultados 

Mapas de Relacionamento: 

Titulares + Agentes 



Análise dos Resultados 

 

Mapas de Co-titularidade 



Análise dos Resultados 

Mapas de Co-titularidade,  

com filtros de frequência 



Análise dos Resultados 

“Concept Tag Cloud” para conceitos 

extraídos com ferramentas de data 

mining, com filtros e ferramentas de 

agrupamento e exclusão de termos 



Análise dos Resultados 

Mapas de  

Conceitos x Titulares 



Análise dos Resultados 

Correlações entre  

Grupos de Conceitos 
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 Informações adicionais sobre visualização dos resultados:  

 Orbit New Features 2011 

 

 https://www.questel.com/imagination/orbit_welcome/prd/en/Orbit_1.4.pdf 

 

 

 

 

https://www.questel.com/imagination/orbit_welcome/prd/en/Orbit_1.4.pdf
Orbit New Features 2011.pdf
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Relatórios e  

Exportação dos Resultados 

• Exportação de dados para arquivos TXT, PDF, RTF, XLS, CSV, 
XML e Email 

 

• Exportação para VantagePoint, Intelixir, Bizint 

 

• Exportação de múltiplos campos, incluindo imagens, 
reivindicações, famílias de patentes, etc. 

 

• Arquivos exportáveis com hiperlinks para textos integrais, 
imagens e citações (mesmo para não assinantes) 



Relatórios e  

Exportação dos Resultados 

Exportação para TXT, PDF, RTF, 

XLS, CSV, XML e Email. 

Exportação para VantagePoint, 

Intelixir, Bizint 



Relatórios e  

Exportação dos Resultados 

Exportação de múltiplos campos, 
incluindo imagens, reivindicações, 
famílias de patentes, etc. 



Relatórios e  

Exportação dos Resultados 

Arquivos exportáveis com 
hiperlinks para textos integrais, 
imagens e citações (mesmo para 
não assinantes) 

 

../Exemplo%20Relatório%20PDF.pdf


Relatórios e  

Exportação dos Resultados 

Exportação de múltiplos campos, 
incluindo imagens, reivindicações, 
famílias de patentes, etc. 

../Exemplo Relatório XLS.xls


Relatórios e  

Exportação dos Resultados 
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 Informações adicionais sobre relatórios e exportação dos resultados:  

 Orbit User Guide 

 

 http://www.questel.com/imagination/orbit_help/pdf/Manual_Orbit_Search.pdf 

 

 

 

http://www.questel.com/imagination/orbit_help/pdf/Manual_Orbit_Search.pdf
Manual_Orbit_Search.pdf
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Compartilhamento de Buscas 

(Workfiles) 
 

 Possibilidade de compartilhamento de acesso a resultados de 
busca, online, com não assinantes 

 

 Disponibilidade de filtros de busca e vários modos de 
visualização  

 

 Ferramentas de exportação 

 

 Ferramentas de inclusão de comentários editáveis pelos 
leitores 

 

 Possibilidade de inclusão de anexos 

 

 Pré-definição de níveis de acesso diferenciados 

 

 

 

 



Compartilhamento de Buscas 

(Workfiles) 

Workfiles têm grande parte das 
opções de visualização, exportação 
e geração de relatórios. Também 
têm opções de refinamento (“Filter”) 
das buscas pelos leitores. 



Compartilhamento de Buscas 

(Workfiles) 

O compartilhamento pode ser feito 
com emails e senhas previamente 
cadastrados pelo editor do Workfile; 
inclusive com não assinantes do 
Questel Orbit 



Compartilhamento de Buscas 

(Workfiles) 
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 Informações adicionais sobre compartilhamento de buscas:  

 Orbit User Guide Workfiles Module 

 

 http://www.questel.com/imagination/orbit_help/pdf/Manual_Orbit_Workfiles.pdf 

 

 

 

http://www.questel.com/imagination/orbit_help/pdf/Manual_Orbit_Workfiles.pdf
Manual_Orbit_Workfiles.pdf
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Atualizações Automáricas 

(Alerts & Legal Status Watch) 

 

 Gravação de buscas para atualização automática (por 

exemplo, através de e-mail) 

 

 Atualizações sobre mudanças no Legal Status de famílias de 

patentes (“Legal Status Watch”) 

 

 Atualizações sobre novas publicações para estratégias de 

busca gravadas e definidas como “Alerts”. 

 



Atualizações Automáricas 

(Alerts & Legal Status Watch) 
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 Informações adicionais sobre “Allerts” e “Legal Status Watch”:  

 Orbit User Guide 

 

 http://www.questel.com/imagination/orbit_help/pdf/Manual_Orbit_Search.pdf 

 

 

 

http://www.questel.com/imagination/orbit_help/pdf/Manual_Orbit_Search.pdf
Manual_Orbit_Search.pdf


• Custo de Acesso depende de: 
 

 Módulo de Pesquisa 
 Patentes (Avançado / Básico) 

 Designs 

 Módulo de Ferramentas de Análise 
 Análise Avançada 

 Análise Semântica 

 Módulo de Compartilhamento (Workfiles) 

 Módulo IP Litigation (US) 

 Módulos de Atualização Automática 
 Legal Status Watch 

 Alerts (Buscas) 

 

 Número de senhas 

 

 Minuta de contrato:  

 

Questel Orbit 

Questel Orbit Standard Contract.pdf


Para Assinatura e Questões  

no Brasil e América do Sul, contate: 

 

 

 

Henry Suzuki 

henry.suzuki@axonal.com.br 

  

Axonal Consultoria Tecnológica Ltda. 

www.axonal.com.br  
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