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Introdução

A plataforma ASTM Compass, oferece uma solução eficaz para acessar, gerenciar e
compartilhar informações técnicas dentro de toda a sua organização. Combinando
normas técnicas da indústria comprovadas com publicações técnicas, através de
ferramentas de administração intuitiva, ASTM Compass permite abordar trabalho
crítico com maior habilidade, velocidade e eficiência.

Conteúdo assinado

Desde a página inicial, o conteúdo realçado irá mostrar o que você tem acesso
através de sua instituição, enquanto os campos que não são destacados mostram o
conteúdo ASTM que atualmente não faz parte da sua assinatura.



Página Inicial

1. “Sign In” com sua
conta pessoal
2. Menu
• Voltar ao início
• Registro
• Alterar o idioma da 

plataforma
• Ajuda: tutoriais de 

vídeo, suporte e 
perguntas frequentes

3. Buscas: simples e 
avançada
4. Opções para navegar 
peas normas técnicas:
• Livro de normas 

técnicas
• Relatório de Pesquisa
• Materiais relacionados
5. Lista alfanumérica de 
normas técnicas
6. Normas técnicas 
traduzidas

7. Opciones para navegar por la Biblioteca 
Digital:         
• Revistas de investigación científica 

(Journals)
• Publicaciones Técnicas Especiales 
• Manuales y Monografías
• Series de Datos
• Memorias de Conferencias
• Boletines

• Materiales de investigación y normas 
técnicas
8. Buscar por sector de la industria
9. Terminología (glosario de términos)
10. Mis herramientas (se requiere de una    

cuenta personal para hacer uso de 
ellas) 

11. Redes Sociales
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Busca Simples
1. Busca em:
• Todo o conteúdo
• Normas técnicas
• Biblioteca Digital

2. Click para busca Avançada

Busca Avançada
3. Buscar em Normas técnicas e/ou
Biblioteca Digital
4. Palavras chave:
• Todas as palavras
• Frase exata
• Nenhuma das palavras
5. Em texto completo, só no título ou
resumo
6. Buscar por citação (Journals): ano, 
volumen, edição
7. Buscar por autor/editor e/ou
afiliação
8. Buscar uma publicação por ISBN 
9. Buscar um documento por DOI. 
10. Executar busca ou excluir dados

Buscas
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1. Quantidade de resultados 

2. Ordenar por:

• Melhor

• Título

• Data

3. Opções para filtrar:

• Só o que tenho em minha assinatura

• Tipo de resultado

• Texto completo HTML o PDF 

• Categoria

• Comitê técnico

• Tema

• Setor da indústria

• Data

4. Lista de resultados

5. Exibição completa ou lista

Para cada documento:

6. Tipo de documento

7. Opções de texto completo

Página de Resultados
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1. Alterar tamanho do texto
2. Para o documento:
• Compartilhar com grupo 

(é necessário ter conta
pessoal )

• Referências e citações
recebidas

• Comparação de versões
3. Colocar marcador (é 
necessário ter conta 
pessoal)
4. Imprimir com anotações
5. Adicionar nota para todo 
o documento
6. Ir a alguma seção
7. Para esta seção:
• Adicionar anotações
• Imprimir 
8. Corpo do documento
9. Versões históricas (caso se 
aplique)

Norma técnica em HTML
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Comparação de versões
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• Em rosa mostra o 
que foi eliminado 
de la versão
anterior

• Em verdea nova 
versão (ativa)



É possível navegar pelas normas 
técnicas desde a página inicial:

1. Livro de normas técnicas: ao
selecionar uma seção será 
enviado a uma lista de 
resultados com opções para 
filtrar

2. Lista alfanumérica: mostra
uma lista em ordem alfabética

3. Com tradução disponível: 
aparece uma lista de opções 
para filtrar os resultados

Navegar por normas técnicas
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