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•Sobre o Sistema One-on-One Partnering™  
•Navegar no Sistema 
 

Passo 1:   Iniciar de sessão (Log In) 
Passo 2a: Acessar o Perfil da Empresa  
Passo 2b: Criar o Perfil da Empresa  
Passo 3a: Acessar o Perfil do Delegado 
Passo 3b: Criar o Perfil do Delegado 
Passo 4:   Especificar disponibilidade de agenda 
Passo 5:   Procurar por Parceiros 
Passo 6:   Enviar Solicitações de Reunião 
Passo 7:   Responder a Solicitações de Reunião 
Passo 8:   Aceitar e Recusar Pedidos 
Passo 9:   Gerenciar o Centro de Mensagens 
Passo 10: Gerenciar sua Agenda 

 

•Informações de Contato 
 

O Esboço 



 
O sistema BIO One-on-One Partnering™ é o ambiente 
online e interativo que permite expandir suas parcerias 
de negócios em todo o mundo. Usando este sistema, 
você será capaz de: 
 
• Pesquisar perfis das empresas e investidores, os 

ativos de medicamentos, produtos e serviços  
 

• Avaliar potenciais colaboradores e oportunidades 
de financiamento com as empresas participantes 
 

• Comunicar-se diretamente com potenciais 
investidores e sêniores de negócios e gestores 
científicos  
 

• Pré-agendar reuniões One-on-One de 30 minutos 
  
 

 

Sobre o Sistema BIO One-on-One 
Partnering™ 



5 PAINEL DA EMPRESA 
Visão geral de mensagens  
e solicitações da empresa 

4 CENTRO DE MENSAGENS 
Envie, aceite ou recuse  

pedidos de reunião 

6 LINHA DO TEMPO 
Datas úteis e lembretes 
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1 PERFIS 
Editar e publicar Perfil da 

Empresa e Individual 

2 AGENDA 
Atualizar disponibilidade e 
ver Agenda da Empresa 

3 PESQUISA 
Pesquisar por empresas 

para reunir-se 

Navegar o Sistema 

1 



Passo 1: Iniciar de Sessão (Log in) 
Usuário: E-mail 
Senha: ##### 

• Normalmente, você receberá um e-mail de BIOpartnering@bio.org 
dentro de dois a três dias úteis após registrar para um evento BIO.  
 

• O e-mail contém um link para o site do Partnering e suas credenciais 
de login. Clique no link e insera suas credenciais (e-mail e senha).  
 

• Cada evento terá um URL específica para seu sistema de Partnering 
correspondente. Por exemplo, a URL para a BIO Latin America 2014 é 
http://oneononepartnering.bio.org/BIOLA2014.   

ATENÇÃO: Certifique-se 
de que você está inscrito 
para o evento. Somente 
participantes inscritos 
qualificam se para o 
acesso ao Partnering. 

mailto:BIOpartnering@bio.org
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Passo 2a: Acessar o Perfil da Empresa 

 
Novos Usuários:  
Selecione “Company 
Information” para criar um 
novo perfil 
 
 OU 
 
Returning Users: 
Selecione “Past Company 
Profiles” para importar e 
editar perfis antigos 

ATENÇÃO: O primeiro delegado entrar tem a responsabilidade de criar o Perfil da Empresa.  
As empresas que já frequentaram eventos BIO têm a opção de importar perfis anteriores. 



 Passo 2b: Criar o Perfil da Empresa 

1. Insira ou atualize a seção Informações 
sobre a Empresa (a secão de “Company 

Information”) 

3. Atualize ou insira informações nas 
seções de Ativos da Drogas, Produtos de 

Mercado, e Serviços (as secoes “Drug 
Assets,” “Market Products,” e “Services”) 

2. Clique “Save” (não se esqueça  
de salvar suas edições)  

4. Torne a informação da sua empresa 
pesquisável selecionando "Publish" na 

parte inferior da página 

ATENÇÃO: Você não terá acesso a outros 
recursos do sistema até que você preencha os 

campos necessários dentro da primeira seção do 
Perfil da Empresa. 

DICA: Todas as 
informações do 

perfil são 
pesquisáveis! 
Quanto mais 

profundo o seu 
perfil, a melhor 
visibilidade você 

terá nos 
resultados de 

busca 

DICA: Depois de 
publicar o seu 

perfil, você ainda 
pode editá-lo 



Passo 3a: Acessar o Perfil do Delegado 
(Opcional) 

1. Selecione 
"Delegate Profiles" 
na barra de 
navegação 
 
2. Selecione seu 
perfil da lista de 
participantes da sua 
empresa em 
“Manage Accounts” 
 

DICA: É possível 
atualizar o contato 
principal para a sua 

empresa nesta 
seção 

  



Passo 3b: Criar Perfil de Participante 
(Opcional) 

DICA: Edite suas 
configurações de 
comunicação para 

controlar a 
frequência e o tipo 
de notificações que 

você recebe 

 
2. Atualize suas configurações de comunicação 3.Clique “Save” 

1. Insira suas informações 



Passo 4: Especificar Sua 
Disponibilidade de Agenda 

1. Selecione seu 
perfil do menu 
suspenso  

 
2. Selecione o dia 
correto usando os 
botões ao parte 
superior da página  
 
3. Marque-se 
disponível para 
atender grade de 
programação 
verificando caixas 
correspondentes  
 
4. Clique "Save" 
na parte superior 
da página e repita 
para cada dia 

} 
ATENÇÃO: Você deve ser marcado como "disponível" 
para pelo menos um intervalo de tempo 30 minutos, a 

fim de enviar e aceitar solicitações de reunião. 

DICA: Mais campos selecionados = Mais reuniões! 



Passo 5: Pesquise por Parceiros 

1 PESQUISA BÁSICA  
Pesquise por palavras chaves básicas 

2 PESQUISA AVANÇADA 
Pesquise por indicadores específicos 

3 DIRETÓRIO DAS EMPRESAS 
Lista das empresas participantes 

4 DIRETÓRIO DOS DELEGADOS 
Lista dos delegados participantes  

5 EMPRESAS NOVAS 
Ordenar por empresas recentemente 

inscritas 

6 MARCADORES 
Marcar empresas, ativos, 

produtos e serviços 

DICA: Refine pesquisas básicas e 
avançadas com estas 5 opções 

DICA: Solicite 
reuniões aqui 
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Passo 6: Enviar Pedido de Reunião 

1. Clique em 
“Request Meeting” 
no topo da página ou 
nos resultados da 
pesquisa  

 
2. Digite a empresa 
que você gostaria de 
reunir 
 
3. Edite a 
disponibilidade e 
participantes da sua 
empresa  

 
4. Insira um assunto e 
uma mensagem 
direcionada 
 
5. Clique “Request 
Meeting”  
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DICA: Em vez de um simples "pedido de reunião", pense nisso como o botão 
inicial "compor nova mensagem" quando você está escrevendo e-mails. 



Passo 7: Responder a Pedidos de 
Reunião (Opcional) 

• Clique em "Reply 
Only" para criar ou 
continuar uma 
conversa em resposta 
a um pedido de 
reunião 

 

• Isto permite-lhe 
responder sem de fato 
aceitar a reunião 

 

• Isto é útil se você 
não tiver certeza e 
gostaria de mais 
informações OU se 
você gostaria de dar 
seguimento a uma 
reunião que já ocorreu 

DICA: Mesmo que 
uma reunião não 

esteja agendada, você 
pode se comunicar 
com a empresa, 

clicando em “Reply 
Only" antes, durante e 

após o evento 



Passo 8: Aceitar e Recusar Reuniões 

Aceitar: 
 

1. Adicione-se e ou o seu 
colega (s), clicando em  
“Edit Participants” 
2. Inclua uma explicação 
no campo (opcional) 
3. Clique “Accept” 
 
Recusar: 
 

1. Inclua uma explicação 
no campo(optional) 
2. Clique “Decline” 

ATENÇÃO: Para 
aceitar uma 

solicitação de 
reunião, pelo 
menos, um 

participante deve 
ser adicionado à 

reunião. 



Passo 9: Gerencie seu Centro de 
Mensagens 

3 PEDIDO 
Enviado ou recebido 

mas não aceito 

1 ACORDADO 
(Para Ser Agendado) 

Aceito e participantes têm 
disponibilidade 

6 RESCUSADO 
Pedido de reunião recusado 

por uma das partes 

5 AGENDADO 
Acordado e agendado para 
uma data e hora específica 

4 CANCELADO 
Cancelado por 
uma das partes 

DICA: Pesquise por reuniões e 
conversas específicas! 

ATENÇÃO: Para responder a um pedido de reunião 
sem aceitá-lo, clique em "Reply Only". Reuniões 

devem ter um "Agreed (To Be Scheduled)" status 
antes que possam ser agendadas. 

 2 ACORDADO 
(Actualmente, No 

 Há Disponsibilidade Mútua ) 

Aceito mas não agendado até que  
os delegados tenham disponbilidade 

1 
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Passo 10: Gerencie sua Agenda 

 

• Acompanhe 
reuniões e 
apresentações 

 

• Insira notas 
para se 
lembrar de 
compromissos 
fora do 
Partnering 

 

• Atualize sua 
disponibilidade 

DICA: Visualize e imprima  
sua agenda e a agenda 

completa da sua empresa! 

ATENÇÃO:  Todas as reuniões 
“Agreed (To Be Scheduled)” 

serão agendadas pela equipe BIO 
e não aparecerão aqui até o final 

de agosto. 



Equipe BIO Partnering 
Informações de Contato  

Correo electrónico : BIOpartnering@bio.org  

Telefone: +1.202.962.6666 (internacional) 

     +866.356.5155 (domestico) 

Atendimento ao Cliente: Segunda a Sexta, 9hrs as 17hrs EDT 

 

Blog: The One-on-One Compass 

Twitter: bio1x1 

LinkedIn: myBIOcommunity 
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