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Ny dansk patentrekord
I 2019 blev der sendt 2.404 patentansøgninger til Den
Europæiske Patentmyndighed (EPO) fra danske opfindere
og virksomheder. Dette er det største antal
patentansøgninger, der nogensinde er blevet sendt til EPO
fra danske ansøgere. Når man måler på antal
patentansøgninger per indbygger, så er Danmark det
tredje mest innovative land. I Danmark havde vi 412
patentansøgninger per million indbyggere. Når vi
sammenligner os med resten af EPO’s 38 medlemslande,
så er dette kun overgået af Schweiz og Sverige.

IPR forbedringer i Indien
Fra år 2016 til 2019 er der sket en stor effektivisering i
Indien i forhold til patent- og varemærkeundersøgelser.
Tidligere har Indien haft ry for at være lidt langsomme til at
sagsbehandle patent- og varemærkeansøgninger. Dog har
den indiske regering siden 2016 investeret kraftigt i at
forbedre IPR beskyttelsen i Indien og rammerne omkring
den. For varemærker er der sket en reduktion i
behandlingstiden fra ca. 13 måneder ned til én måned i år
2018. Tiden det tager at få lavet patentundersøgelser er
også blevet reduceret fra ca. 5 år til 18 måneder.
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Pas på falske EUIPO fakturaer
Det europæiske kontor EUIPO i Alicante modtager og
sagsbehandler EU varemærke- og designansøgninger.
EUIPO har for nylig udsendt en advarsel mod falske
fakturaer, der er designet sådan, at modtageren kan blive
snydt til at tro, at de er afsendt af EUIPO. Disse falske
fakturaer indeholder informationer, der forsøger at snyde
modtageren til at tro, at der er tale om
sagsbehandlingskommentarer fra EUIPO. Hvis I modtager
fakturaer vedrørende jeres IPR fra andre end Patent Nord
eller Zacco, så vær venligst ekstra opmærksom og spørg os
hellere en gang for meget end for lidt!

Beskyt dig mod hackere
Ved du, hvordan du kan beskytte dig mod hackere? Vi har
talt med vores kollega i Zacco, Henrik Blas Simonsen, om
dette emne. Henrik er Regional manager Denmark and
Sweden South i vores afdeling Cyber Security & DTI
Services. Henrik Blas Simonsen nævner otte nemme råd og
anbefalinger til, hvordan du beskytter dine personlige data
og enheder mod IT-kriminelle. Disse råd inkluderer at
overveje opsætningen af din internet router samt at undgå at
besøge webstedsadresser, der starter med HTTP (Hypertext
Transfer Protocol). Se alle 8 råd i fuld længde på Zaccos
hjemmeside.
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COVID-19 opdatering
Patent Nord Powered by Zacco kan forsikre alle kunder og
samarbejdspartnere om, at vi vil forblive i drift, og at vi ikke
forventer, at vores arbejde bliver forstyrret af den fortsatte
spredning af Coronavirus. Vi forventer at forblive fuldt
operationelle. Vi er således klar til at mødes med såvel
kendte som nye kunder via telefon eller Skype. Vi er derfor
ikke begrænsede af coronavirus, hverken i forhold til at
holde møder eller i forhold til at levere vores produkter og
services. Se vores hjemmeside for yderligere informationer.
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