PATENT

Bevakningar
Ett sätt att hålla sig uppdaterad

Beställning av bevakning

Behöver du följa med i vad som händer runt om i världen inom ditt
teknikområde eller vill du veta vad dina konkurrenter gör? Med en
bevakning får du kontinuerlig information om vad som publiceras
inom ditt teknikområde och/eller av dina konkurrenter. Vi erbjuder
bevakningar av patent eller artiklar.

Pris

Patent
Här presenterar vi nytillkommen patentinformation på ett enkelt
och överskådligt sätt. Rapporten har en klickbar innehållsförteckning till det engelska sammandraget och till hela patentdokumentet.
Vår Internationella patentbevakning ger dig möjlighet att bevaka
teknikutvecklingen inom ett eller flera länder.
Våra sökverktyg räknas till världens främsta med tillgång till patentdokument från praktiskt taget alla industriländer runt om
i världen. Vi använder databaser som bl a. DERWENTs databas
World Patents Index (WPI). WPI räknas till en av de absolut främsta patentdatabaserna, med en omfattande internationell täckning
och med alla sammandrag på engelska.
Är du intresserad av ett specifikt patent och vill veta när det blir beviljat, om det har kommit invändningar eller om det har hänt något
med statusen, i så fall hjälper vi till med det.

Artiklar
Vi har tillgång till en omfattande mängd databaser avseende teknisk litteratur. Genom dem kan vi göra bevakningar inom ditt teknikområde.

Startpaket
Vårt Startpaket hjälper dig att komma igång. Utifrån dina intresseområden tar vi fram en sökprofil som matchar dina behov. För att
säkerställa profilens relevans söker vi fram de 30 senast publicerade dokumenten som skickas till dig för utvärdering. Därefter sker
uppläggning av din profil för bevakningen. Priset för Startpaketet
är 3 900 kr exkl. moms.

Senast uppdaterad 2015-05-25

För säker beställning av Bevakning använd
vår webbtjänst PRV InterPat Secure, (PIS).
Sedan kontaktar vi dig för fortsatt diskussion.
Tjänsten PIS hittar du på vår webbplats.

Bevakningen är enligt offert och baserar sig
på ett beräknat utfall av sökningarna. En sökprofil som förväntas ge omfattande material
kostar således mer en den sökprofil som förväntas ge ett mindre antal träffar. Debitering
görs i förskott och sker kvartalsvis.

Leverans
Vanligtvis månadsvis avrapportering men leveransfrekvens kan diskuteras.

Kontakt
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se/interpat

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Citeringssökning
Söker någon skydd inom ditt område?

Beställning av uppdrag

Vid en Citeringssökning får vi fram uppfinningar som liknar varandra med utgångspunkt från ett visst patent. Genom dessa citeringar får man snabbt och enkelt tillgång till teknisk information
om ämnet.

För säker beställning av Citeringssökning och
hämtning av rapporten elektroniskt, använd
vår webbtjänst PRV InterPat Secure, (PIS).
Tjänsten PIS hittar du på vår webbplats.

I vår rapport hänvisar vi både till citerade och citerande dokument .

Kostnad är enligt offert och beräknas utifrån
den uppskattade tidsåtgången.

• Citerade dokument är dokument som anges i patent X av sökande alternativt har tagits fram vid granskningen av patentet. Hur
ofta patent X blir citerat ger en indikation på hur starkt patentet
är.

Leverans

• Citerande dokument är nytillkomna patentdokument som citerar befintlig teknik. Med utgångspunkt från patent X blir nya patentdokument som citerar patent X citerande. Citerande patent
ger information om att någon söker skydd inom samma teknikområde. Med andra ord kan man bevaka sina konkurrenter och
eventuellt hitta patent som gör intrång i din skyddade teknik.
Citeringarna gäller patent X men också dess familjemedlemmar.
Citeringssökningar kan antingen göras som ett uppdrag eller läggas upp som en bevakning.

Senast uppdaterad 2015-05-25

Pris

Leverans sker enligt överenskommelse med
kunden. Läs mer om våra säkra leveranssätt
på vår webbplats.

Kontakt
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se/interpat

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Freedom to Operate-sökning
Vi förser dig med underlag
Undvik intrång

BESTÄLLNING AV UPPDRAG

När du ska lansera en produkt på marknaden, är det viktig att först
göra en bedömning om produkten riskerar att göra intrång i befintliga patenträttigheter. I en FTO-sökning plockar PRV fram underlag, som ger dig en uppfattning om intrångsrisken. Vi fokuserar
sökningen på skyddad teknik i främst Europa och USA.

PRIS

Sökningen
Ditt underlag för sökningen ska ge en klar och tydlig bild av produktens tekniska utformning. Uppdraget utförs av en eller flera av PRV:s
patentingenjörer som är specialiserade inom det specifika teknikområdet. Innan sökningen påbörjas kontaktas du av patentingenjören
för en avstämning om kostnad, leveranstid samt sökningens inriktning. Sökningen utförs med hjälp av avancerade sökverktyg som ger
oss tillgång till en mängd olika patentdatabaser. Vi förbehåller oss
rätten att avböja en uppdragsförfrågan i de fall vi anser att produktens marknad inte till fullo har täckning i våra databaser. Ett sådant
exempel är för närvarande den asiatiska marknaden.

För säker beställning av Freedom-to-Operate
och för hämtning av rapporten elektroniskt
använd vår webbtjänst PRV InterPat Secure,
(PIS). Tjänsten PIS hittar du på vår webbplats.

Kostnad är enligt offert och beräknas utifrån
den uppskattade tidsåtgången. Eftersom sökningen ofta genererar 1000-tals dokument
kan granskningen bli omfattande.

LEVERANS
Leverans sker enligt överenskommelse med
kunden. Läs mer om våra säkra leveranssätt
på vår webbplats.

KONTAKT
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se /interpat

Så ska resultatet tolkas
Resultatet ska fungera som underlag för kundens egen bedömning av intrångsrisken. Rapporten innehåller kategoriserade hänvisningar och patentingenjören ger sin kommentar över de delar i
hänvisningen som kan vara relevant. PRV gör dock ingen bedömning i intrångsfrågan.

Aktuell status har betydelse
Ett närliggande patent behöver i sig inte utgöra ett utövningshinder. Ett viktigt led blir att kontrollera patentets staus och geografiska omfattning. Genom att begära att få resultatet sammanställt i
ett excelformat där vi länkar patentnumren till databasen Espacenet, kan du själv ta fram dessa uppgifter.

Patentfamiljssökning – Tilläggstjänst
Du kan även ta hjälp av PRV InterPats informationsspecialister. Vi
hjälpa dig med patentfamiljssökningen och reder ut patentets omfattning. Där det är uppenbara informationsbrister verifierar vi dessutom datan, i den utsträckning det är möjligt. För att göra detta arbete så kostnadseffektivt som möjligt rekommenderar vi att du först
väljer vilka patent som du finner särskilt intressanta och därefter gör
en separat beställning av patentfamiljssökning för dessa patent. I en
FTO är priset på patentfamiljssökningen rabatterat.
Detaljerad information om tjänsten hittar du i produktbladet som
beskriver Patentfamiljssökning med statusinformation. Beställningen av en Patentfamiljsökning görs separat.
Senast uppdaterad 2016-03-14

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Nyhetsgranskning
-till fast pris
Nyhetsvärdet är avgörande!

BESTÄLLNING AV UPPDRAG

För att kunna fatta strategiskt viktiga beslut är det angeläget att i
ett tidigt skede få en uppfattning om den egna uppfinningens nyhetsläge.

För säker beställning av Nyhetsgranskning
och för hämtning av rapporten elektroniskt
använd vår webbtjänst PRV InterPat Secure
(PIS). Tjänsten hittar du på vår webbplats.

God kvalité till fast pris

PRIS

PRV InterPat har mångårig erfarenhet av nyhetsgranskningar. Denna erfarenhet i kombination med PRV:s unika kompetens stärker
våra förutsättningar att kunna erbjuda en god kvalité i våra nyhetsgranskningar. Sökningarna görs i internationella databaser.
Utöver detta har vi även tillgång till PRV:s samling av äldre patentskrifter samt en stor mängd vetenskapliga och tekniska tidskrifter.
Granskningen baserar sig på underlaget från kunden som består
av ett självständigt patentkrav eller en väldefinierad beskrivning av
problemet ihop med lösningen. Syftet med sökningen är att hitta ett
dokument som ifrågasätter nyhet alternativt uppfinningshöjd hos
den beskrivna uppfinningen i uppdraget. Om teknikområdet eller
underlaget inte lämpar sig för nyhetsgranskning till fast pris, kommer du att bli erbjuden en granskning enligt offert.

Vissa frågor kräver snabba svar
Vi kan erbjuda Expressleverans på denna tjänst. Om uppdraget
lämnas in en vardag före kl. 09.00 levereras rapporten inom 48
timmar på vardagar. Markera tydligt Express på uppdraget samt
uppge leveranssätt, PRV InterPat Secure eller epost.
Vi förbehåller oss rätten att kunna avböja en Expressbegäran, i de
fall vi av olika skäl är förhindrade att utföra granskningen på ovan
nämnda villkor.

Senast uppdaterad 2018-10-12

Granskningen görs till en fast kostnad på
11 200 kronor. Den fasta kostnaden innebär
att du vinner den tid som en offerering normalt tar och att du enklare kan beräkna dina
kostnader. Expressavgiften är 4 000 kronor
utöver det fasta priset. Moms och eventuell
försändelsekostnad tillkommer.

LEVERANS
Vi levererar resultatet av granskningen inom
12 arbetsdagar, förutsatt att inget annat
överenskommits med kunden. Läs mer om
våra säkra leveranssätt på vår webbplats.

KONTAKT
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
e-post: interpat@prv.se
www.prv.se/interpat

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Patentfamiljsökning

med statusinformation

Patentfamilj

Beställning av uppdrag

Med samma patentansökan som grund (prioritet) kan patentskydd
sökas i många länder, patentansökningarna och patenten i dessa
länder bildar en patentfamilj.

För säker beställning av Patentfamiljsökning
och för hämtning av rapporten elektroniskt
använd vår webbtjänst PRV InterPat Secure,
(PIS). Tjänsten PIS hittar du på vår webbplats.

I vår patentfamiljsökning utreder vi i vilka länder ett patent har
skydd. Till vår hjälp har vi olika databaser för att få en så heltäckande bild av patentfamiljen som möjligt.

Pris

Varför en patentfamilj?
Det finns många anledningar till att göra en patentfamiljsökning.
Dels är sökningen ett viktigt steg för att undvika intrång i befintliga
patenträttigheter t.ex. vid lansering av en ny produkt. Dels är det
en förutsättning för en lyckad affärsuppgörelse, t.ex. vid köp av patenträttigheter eller sammanslagningar och uppköp av företag som
innehar patenträttigheter.
En patentfamilj med status ger svar på om du utan hinder kan använda dig av en redan känd uppfinning på en icke skyddad marknad.
Patentfamiljsökningens rapport kompletteras med statusinformation. I de fall där det är möjligt kompletterar vi statusuppgifterna
med aktuell information från respektive patentmyndighet. Statusen
ger dig viktiga uppgifter om patentets geografiska täckning. Du får
också information om/när patentansökningen har lett till patent
och om patentet fortfarande är i kraft. Hur långt har en patentansökan hunnit i patentprocessen i de olika länderna. Det kanske
finns invändningar?
För svenska patenträttigheter kan vi också få fram uppgifter om
registrerade pantsättningar.

Underlag
En patentfamiljsökning baserar sig alltid på numret på patentansökan eller patentet. Om denna uppgift inte finns kan vi göra en
Patentportföljsökning och lokalisera det. Detaljerad information
om tjänsten hittar du i produktbladet.

Resultatet
Rapporten består av en översikt över de länder som ingår i patentfamiljen. Varje land presenteras med uppgifter om patentets publiceringsnivå tillsammans med statusinformation.

Senast uppdaterad 2014-12-08

Kostnad är enligt offert och beräknas utifrån
den uppskattade tidsåtgången.

Leverans
Leverans sker enligt överenskommelse med
kunden. Läs mer om våra säkra leveranssätt
på vår webbplats.

Kontakt
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se/soktjanster

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Patentlandskap
Varje dag godkänns tusentals patent världen över. Det säger sig självt
att det är omöjligt att ta till sig all den informationen i det enorma
flödet av nya tekniska framsteg.
I denna situation kan Patentlandskap ge ditt företag en visualisering av
ditt tekniska område, utifrån specifika krav och intressen. Resultatet
ger dig en värdefull bild av den tekniska utvecklingen, trenderna
och konkurrenters aktivitet inom ett teknikområde – detta är en
effektiv och användbar indikator för att analysera utvecklingen av
innovationer och tekniska framsteg hos andra aktörer.
Med Patentlandskap, som en del av ditt Business Intelligence verktyg,
får du kunskap om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konkurrenternas patentportföljer över tiden
aktörer inom ett teknikområde
nya tekniker
konkurrenters marknader
forskningsteam att samarbeta ihop med
licensieringsmöjligheter
etablerade uppfinnare, t ex vid rekrytering
innovationsaktivitet inom ett geografiskt område över tiden
vilka företag som samarbetar
de starka banbrytande patenten
bilden över patentlandskapet

Tillgång till globala databaser
Patent- och registreringsverket har tillgång till många databaser
och framförallt de som räknas till de viktigaste patentdatabaserna
i världen. Detta ger dig möjligheten att se trender globalt men även
inom olika geografiska områden i Sverige.

Målgrupp
Tjänsten Patentlandskap ger värdefull information till alla som
arbetar inom IP branschen samt till företagsledare, investerare och
beslutsfattare.

Senast uppdaterad 2015-05-25

Beställning
För säker beställning av Patentlandskap och
för hämtning av rapporten elektroniskt, använd vår webbtjänst PRV InterPat Secure,
(PIS). Tjänsten PIS hittar du på vår webbplats.

Pris
Kostnaden är enligt offert och beräknas utifrån den uppskattade tidsåtgången.

Leverans
Leverans sker enligt överenskommelse med
kunden. Läs mer om våra säkra leveranssätt
på vår webbplats.

Kontakt
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se/interpat

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Patentportfölj
Vilka patent har konkurrenten?
Tjänsten Patentportfölj ger dig svaret på vilka patent som ett visst
företag eller en uppfinnare har lämnat in till en patentmyndighet,
det vill säga dess patentaktivitet.
Resultatet ger dig svar på teknikutvecklingen hos ett visst företag
och omfattningen av dess patentportfölj. Resultatet kan även användas vid affärsuppgörelser t.ex. sammanslagningar, uppköp eller
investeringar i ett företag, det är viktigt att ha kännedom om företagets alla patenträttigheter.
Vid en sökning på ett uppfinnarnamn visas vem som uppfunnit de
tekniska lösningarna. Det speglar vilka som är trendsättarna och
nyckelpersonerna inom ett specifikt teknikområde.

Beställning av uppdrag
För säker beställning av tjänsten Patentportfölj och för hämtning av rapporten elektroniskt, använd vår webbtjänst PRV InterPat
Secure, (PIS). Tjänsten PIS hittar du på vår
webbplats.

Pris
Kostnaden är 1 200 kr per namn inkluderar
50 referenser. Vid mera omfattande sökningar ges en offert. Moms och eventuell försändelsekostnad tillkommer.

Leverans
Vi levererar resultatet av granskningen inom
7 arbetsdagar, förutsatt att inget annat överenskommits med kunden. Läs mer om våra
säkra leveranssätt på vår webbplats.

Underlag
Underlaget ska vara ett så komplett namn som möjligt. När ett företag har förändrat sitt namn, t.ex. vid uppköp eller sammanslagning, kan det dessutom vara relevant att göra en sökning i båda
företagsnamnen för att få en helhetsbild av företagets patenträttigheter. Vi gör granskningen i flera olika källor/databaser.
Är du intresserad av övrig litteratur, t ex artiklar som en uppfinnare
har publicerat, kan vi söka fram artiklarna också.

Resultatet
I rapporten presenteras alla referenserna i en sammanfattande tabell följt av bibliografiska data och referat, samt även hela patentdokumenten.
Vi kan också ta fram omfattningen av patentets giltighet genom vår
tjänst ”Patentfamiljsökning med statusinformation”. Detaljerad
information om tjänsten hittar du i produktbladet.

Senast uppdaterad 2014-12-08

Kontakt
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se/soktjanster

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

PCT-uppdrag
Syftet med uppdragstjänsten PCT-uppdrag är att en kund som
lämnat in en nationell ansökan till någon annan myndighet än
PRV, snabbt ska få en granskningsrapport motsvarande den i PCT.
Det får du genom att lämna in motsvarande handlingar till PRV
Interpat. Denna granskningsrapport kan senare åberopas i en PCTansökan, förutsatt att den lämnas in till PRV. Rabatt kan då ges
på del av den internationella granskningsavgiften (PCT search fee)
enligt de principer som gäller för rabattering då en nationell patentansökan med ITS åberopas i en PCT-ansökan. Den maximala
rabatten motsvaras av summan av avgifterna som betalats för nationell ansökan + ITS. Rabatten (50% eller 100%) bestäms av i vilken utsträckning som granskningen kan grundas, helt eller delvis,
på den tidigare gjorda granskningen.
När PCT-uppdraget kommer in till PRV InterPat planeras granskningen på samma sätt som om en ansökan lämnats in till PRV.
Granskning görs efter c:a 5-7 månader efter ansökningsdagen, med
samma tidsaspekt som för en nationell ansökan där granskningen
planeras in med hänsyn till uppdateringen av våra databaser.
I ett PCT-uppdrag har kunden alltid en kontakt med handläggaren
på PRV. I de fall underlaget (ansökan) är oenhetligt, komplext eller
innehåller övriga uppenbara formella brister, tas det upp i kontakten. I ett PCT-uppdrag finns möjlighet för kunden att avgöra hur
granskningen ska utformas. När en ansökan innehåller fler än en
uppfinning, kan kunden bestämma vilken av uppfinningarna som
ska granskas. Övriga uppfinningar kan också granskas, då mot en
tilläggsavgift som baserar sig på ordinarie offertförfarande.

Beställare
För att kunna nyttja denna tjänst till fullo och få möjlighet till reducerad PCT-avgift ska PCT-ansökan lämnas in vid PRV. För att det
ska vara möjligt ska minst en sökande ha svenskt medborgarskap eller
bo i Sverige. Om ingen av sökandena har svenskt medborgarskap eller
bor i Sverige men minst en av dem har annat nordiskt medborgarskap
eller bor i annat nordiskt land, kan ansökan inges till Internationella
Byrån (IB) och ange PRV som ISA-myndighet.

Underlag
Underlaget ska basera sig på en ansökan med ett prioritetsdatum
från annan myndighet. PRV granskar enligt Europeisk patentlagsstiftning (PL1).

Senast uppdaterad 2015-05-25

BESTÄLLNING AV UPPDRAG
För säker beställning av PCT-uppdrag och för
hämtning av rapporten elektroniskt använd
vår webbtjänst PRV InterPat Secure (PIS).
Tjänsten hittar du på vår webbplats.

PRIS
Granskningen görs till en fast kostnad på 22 500
kr. Moms och eventuell försändelsekostnad
tillkommer.

LEVERANS
Vi tar tacksamt emot uppdraget så tidigt
som möjligt efter ansökningsdagen. Vi kan
naturligtvis utföra ströuppdrag med vår ordinarie leveranstid på 12 arbetsdagar. För att
vi ska kunna använda granskningsresultatet
i PCT-fasen är det viktigt att tiden för uppdateringen av våra databaser är säkerställd.
Därför görs granskningen 5-7 månader efter
ansökningsdagen.

KONTAKT
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
e-post: interpat@prv.se
www.prv.se/interpat
Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Preliminär Patenterbarhetsbedömning
Vad betyder resultatet för dig?
Ledande företag använder idag resultatet av en nyhetsgranskning
som en självklar och viktig del av beslutsunderlaget när strategiska
beslut ska fattas. Att kunna analysera och förstå ett resultat är därför av största vikt. Ta därför hjälp av PRV:s erfarna patentingenjörer och få en professionell patenterbarhetsbedömning utförd på
ditt granskningsresultat.
Antingen har du låtit oss göra en nyhetsgranskning, t.ex. i form av
en sökning inom Prior Art. Alternativt har du ett resultat som du
vill få hjälp med att få bedömt. För att kunna utföra en bedömning behöver vi både underlaget som ligger till grund för sökningen
samt resultatet.

Beställning av uppdrag
För säker beställning av Preliminär Patenterbarhetsbedömning och för hämtning av rapporten elektroniskt använd vår webbtjänst
PRV InterPat Secure, (PIS). Tjänsten PIS hittar
du på vår webbplats.

Pris
Kostnaden är enligt offert och beräknas utifrån den uppskattade tidsåtgången.

Leverans
Vi levererar resultatet inom 7 arbetsdagar,
räknat från acceptansdag. Läs mer om våra
säkra leveranssätt på vår webbplats.

Kontakt

Med ett granskningsresultat som utgångspunkt ger vi dig ett professionellt svar. I rapporten redogörs för vad hänvisningarna visar
i förhållande till uppfinningen. Dessutom pekar vi på eventuella
skillnader. Rapporten avslutas med en preliminär bedömning av
patenterbarheten. Bedömningen utförs vid tillämpliga fall enligt
problem/lösning metoden utifrån gällande svensk och europeisk
patentpraxis.
Den preliminära bedömningen är inte bindande för PRV vid en
eventuellt efterföljande patentansökan och resultatet i uppdraget
kan inte åberopas som nyhetshindrande. Vid granskningen tas inte
hänsyn till icke offentligt material. Observera att PRV inte utför
en bedömning på granskningsunderlag som i något led redan har
bedömts av oss.

Senast uppdaterad 2015-05-25

PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se/interpat

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Prior Art
-utökad sökning

Alla utvecklingsprojekt borde starta med en analys av teknikområdet, med andra ord att ta del av teknikens ståndpunkt. Ni står kanske i begrepp att vidareutveckla en uppfinning eller att utveckla en
helt ny idé. Genom att först identifiera den tekniska utvecklingen,
skapas förutsättningar att använda resurserna på bästa sätt.

Beställning av uppdrag
För säker beställning av Prior Art och för
hämtning av rapporten elektroniskt använd
vår webbtjänst PRV InterPat Secure, (PIS).
Tjänsten PIS hittar du på vår webbplats.

Pris

Prior Art är den mest omfattande av våra nyhetsgranskningar.
Resultatet av sökningen presenterar hittills känd teknik som är
relevant för uppfinningen, med hänsyn till kraven om nyhet och
uppfinningshöjd. Sökningen utförs av PRV:s vana patentingenjörer. Till sin hjälp har de tillgång till avancerade sökverktyg som
inkluderar majoriteten av alla patentdatabaser samt en betydande
mängd teknisk litteratur i form av vetenskapliga artiklar och forskningsresultat. Omfattningen av sökningen varierar beroende på
teknikområde och bestäms i samråd med kunden. Resultatet består
av kategoriserade hänvisningar med kommentarer.

Preliminär patenterbarhetsbedömning
Ta hjälp av våra erfarna patentingenjörer när du behöver få klarhet
i om din uppfinning håller för nyhetskrav och uppfinningshöjd. Vi
utför en preliminär patenterbarhetsbedömning och som underlag
använder vi resultatet från Prior Art-sökningen. Bedömningen utförs enligt problem/lösning metoden. Beställning av en preliminär
patenterbarhetsbedömning görs separat. Detaljerad information
kring tjänsten hittar du i produktbladet som beskriver den preliminära patenterbarhetsbedömningen.

Senast uppdaterad 2015-05-25

Kostnad är enligt offert och beräknas utifrån
den uppskattade tidsåtgången.

Leverans
Vi levererar resultatet av granskningen inom
12 arbetsdagar, förutsatt att inget annat
överenskommits med kunden. Läs mer om
våra säkra leveranssätt på vår webbplats.

Kontakt
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se/interpat

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Sekvenssökning
I flera av de uppdragstjänster som PRV InterPat erbjuder kan det
ibland vara av intresse att inkludera sökningar på protein- och/eller
nukleotidsekvenser.

Sökningen
Uppdraget utförs av en eller flera av PRV:s patentingenjörer som
är specialiserade inom områdena bioteknik och sekvenssökningar.
Sökningen sker med hjälp av sökverktyget STN. Via STN har vi
bland annat tillgång till databaserna CA-registry, DGENE, USGENE och PCTGENE för sekvenssökningar. Detta ger oss tillgång till
både patentlitteratur och icke-patentlitteratur, däribland artiklar
från tidskrifter. Alla våra sökningar sker med säker uppkoppling.

Underlaget
För att göra sekvenssökningar behöver vi de sekvenser som ska sökas
på i elektronisk form.

Resultatet
I vår sekvenssökning, som i de flesta av våra andra tjänster, ingår
utvärdering av sökresultatet.
Beroende på vilken typ av uppdragstjänst som är aktuell varierar
presentationen av resultatet. I samtliga uppdragstjänster där det
anses lämpligt bifogas en sekvensjämförelse mellan sekvensen som
sökningen gjorts på och sekvensen i hänvisningen. Detta för att på
ett enkelt sätt se hur lika sekvenserna är och var eventuella skillnader finns.

Senast uppdaterad 2015-05-25

Beställning av uppdrag
För säker beställning av Sekvenssökning och
för hämtning av rapporten elektroniskt använd vår webbtjänst PRV InterPat Secure,
(PIS). Tjänsten PIS hittar du på vår webbplats.

pris
Kostnaden beror på vilken typ av uppdragstjänst som är aktuell och beräknas utifrån den
uppskattade tidsåtgången.

Leverans
Vi levererar resultatet av granskningen inom
12 dagar räknat från acceptansen av kostnadsförslaget. Läs mer om våra säkra leveranssätt på vår webbplats.

Kontakt
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se/interpat

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Tekniksökning
Patent som informationskälla

Beställning av uppdrag

En tekniksökning i patentinformation kan ge värdefulla svar på
många frågor. Den kan också spara tid och pengar åt dig. Med
hjälp av en tekniksökning kan du t ex få svar på de problem du står
inför i din teknikutveckling, dvs hur har andra löst ditt problem.

För säker beställning av Tekniksökning och
för hämtning av rapporten elektroniskt använd vår webbtjänst PRV InterPat Secure,
(PIS). Tjänsten PIS hittar du på vår webbplats.

Du kan använda sökningen för att få en överblick av teknikutvecklingen inför nya tekniska projekt dvs lära dig hur ditt teknikområde ser ut, se var tekniken står idag och vilka aktörerna är. Du får
en bild var du ska fokusera din utveckling och därmed sparar både
tid och pengar.

Kostnaden är enligt offert och beräknas utifrån den uppskattade tidsåtgången.

Få en statistisk överblick på patentaktiviteten genom tjänsten Patentlandskap, se produktbladet.
Vi hjälper dig att hitta svaren på:
• Var står tekniken idag?
• Vilka aktörer finns?
• Ska jag utveckla själv eller licensiera?
• Vad finns det för ev samarbetspartners?
• Hur har andra löst mitt problem?
• Gör jag intrång i någons patent?
• Gör någon intrång i mitt/mina patent?
Sökningarna görs i många olika internationella databaser både
inom patent och teknisk litteratur, alla med sin specialitet, som
våra ingenjörer är väl insatta i. Utöver detta har vi även tillgång till
PRV:s samling äldre patentskrifter samt tusentals olika internationella vetenskapliga och tekniska tidskrifter. Sökfrågorna anpassas
efter kundens tekniska beskrivningar och önskemål.
Patentfamiljsökning
Om du vill använda någon teknik som har kommit fram i Tekniksökningen måste du veta om patentet är giltigt och i vilka länder
för att inte göra intrång i någon annans patent. Få en överblick
över ett patents giltighet genom tjänsten Patentfamiljsökning, se
produktbladet.

Senast uppdaterad 2014-12-08

Pris

Leverans
Vi levererar resultatet av granskningen inom
12 arbetsdagar, förutsatt att inget annat
överenskommits med kunden. Läs mer om
våra säkra leveranssätt på vår webbplats.

Kontakt
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se/soktjanster

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Tekniköversikt
En Tekniköversikt är ett kostnadseffektivt sätt att få, precis som
namnet anger, en översiktsbild av en teknisk idé. Ditt inlämnade
uppdrag ska beröra en idé med en teknisk beskrivning som redovisas på maximalt två sidor, samt eventuella ritningar. Den begränsade söktiden som är avsatt för tjänsten utnyttjas väl och här kommer patentingenjörens erfarenhet och kompetens väl till pass både i
valet av databaser och vid upplägget av sökstrategier.
I rapporten redovisas de mest relevanta dokumenten som påträffats under sökningen. Kommentarer finns för de upp till fyra
mest intressanta skrifterna.
När den avsatta tiden är förbrukad och patentingenjören bedömer att det finns ytterligare områden som borde granskas, finns en
rekommendation om en Tilläggsgranskning.
Vissa idéer/uppfinningar lämpar sig inte för en Tekniköversikt. I
dessa fall kontaktar vi dig.

Beställning av uppdrag

Konsultation

Kontakt

För att patentingenjören ska kunna göra en bra sökning behövs en
bra beskrivning av idén/uppfinningen. Du kan få ut mera av den
avsatta söktiden genom att konsultera en patentingenjör. Tillsammans kan ni diskutera uppfinningen och formulera underlaget inför sökningen. För att få konsultationen med en ingenjör som har
rätt teknisk kompetens lämnar du in en enkel beskrivning av din
uppfinning.
Konsultationen beställs tillsammans med Tekniköversikten.

Tilläggsgranskning
Tilläggsgranskning är en fortsättning på en av oss tidigare utförd
Tekniköversikt. Uppdraget kan göras på rekommendation av patentingenjören som utfört Tekniköversikten eller på eget initiativ.
Beställningen ska göras inom tre veckor från det att du mottagit
resultatet av din Tekniköversikt. Med den ytterligare söktiden ges
större möjlighet att hitta dokument som ifrågasätter nyhet alternativt uppfinningshöjd hos den beskrivna uppfinningen i uppdraget.
Sökningen bygger på samma underlag som Tekniköversikten,
eventuellt kan förtydliganden bifogas. Slutresultatet kommer i
möjligaste mån motsvaras av en Nyhetsgranskning.

Senast uppdaterad 2015-05-25

För säker beställning av Tekniköversikt och
för hämtning av rapporten elektroniskt använd vår webbtjänst PRV InterPat Secure,
(PIS). Tjänsten PIS hittar du på vår webbplats.

Pris
Tekniköversikten kostar
4 300 kr
Konsultation kostar 		
800 kr
Tilläggsgranskning 		
7 400 kr
Moms och ev. försändelsekostnad tillkommer.

Leverans
Vi levererar resultatet av granskningen inom
7 arbetsdagar förutsatt att inget annat överenskommits med kunden. Tilläggsgranskningen levereras inom 12 arbetsdagar. Läs mer om
våra säkra leveranssätt på vår webbplats.

PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se/interpat

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

PATENT

Validitetsgranskning
Är patentet utfärdat på korrekta grunder?
Ibland finns det skäl till att utföra en kompletterande granskning,
en s k Validitetsgranskning på en redan granskad patentansökan,
eller ett beviljat patent. Syftet kan vara att säkerställa att patent
inte meddelas på felaktiga grunder. Vid en validitetsgranskning fokuseras sökningen på patentdokumentation som har en ingivningsdag äldre än prioritetsdagen och icke-patentlitteratur (NPL) som
är publicerad före prioritetsdagen för det dokument som ligger till
grund för granskning. En granskning av detta slag innebär emellertid inte att giltigheten för patentet diskuteras. Inte heller tar vi i
beaktande ett annat lands nationella patentlagstiftning.

Vilket underlag krävs
En Validitetsgranskning kan göras på patentdokument författade
på något av de nordiska språken samt engelska, tyska eller franska.
För granskning på övriga språk ber vi er kontakta PRV InterPat.
Dokument som är undantagna denna tjänst är patent beviljade av
PRV, alternativt en patentansökan som i något led har nyhetsgranskats av PRV.

Vi är unika i Sverige
Styrkan hos PRV InterPat ligger i tillgången till alla patentingenjörer, som dagligen arbetar med patentansökningar på PRV. Det gör
att vi kan erbjuda kvalitativa granskningar inom samtliga teknikområden. Genom våra avancerade sökverktyg, samma som Europeiska Patentverket (EPO) använder, har vi dessutom tillgång till
majoriteten av alla patentdatabaser, samt en omfattande mängd
teknisk litteratur. PRV InterPat har därför de allra bästa förutsättningarna att utföra dina patentgranskningar.

Skriftligt utlåtande
Ta hjälp av våra erfarna patentingenjörer när du behöver få klarhet
i hur ett sökresultat förhåller sig till uppfinningen i det patentdokumentet som utgör underlag för Validitetsgranskningen. Det skriftliga utlåtandet görs med hänsyn till nyhetskrav, uppfinningshöjd
och industriell tillämpbarhet. Vid tillämpliga fall följer vi problem/
lösning-metoden och vi använder oss av svensk och europeisk patentpraxis.

Senast uppdaterad 2015-05-25

Beställning av uppdrag
För säker beställning av Validitetsgranskning
och för hämtning av rapporten elektroniskt
använd vår webbtjänst PRV InterPat Secure,
(PIS). Tjänsten PIS hittar du på vår webbplats.

Pris
Kostnad är enligt offert och beräknas utifrån
den uppskattade tidsåtgången.

Leverans
Vi levererar resultatet av granskningen inom
12 arbetsdagar räknat från acceptansen av
kostnadsförslaget. Läs mer om våra säkra leveranssätt på vår webbplats.

Kontakt
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se /interpat

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.

