Customized assistance in all aspects of ipr

EXTRANET
En direkte adgang til egen sagsportefølje og en mulighed for på et øjeblik at skaffe sig
overblik over virksomhedens immaterielle rettigheder.
Som det første patent- og varemærkebureau i Danmark
har Patrade udviklet et EXTRANET, der er en ekstra
service til kunderne.
Hvad kan du bruge EXTRANET til?
Med Patrades EXTRANET får du et værktøj, der kan lette
administrationen af din virksomheds immaterielle kapital.

En virksomheds intellektuelle kapital er lig med dens
immaterielle rettigheder, og det er meget ofte den kapital,
som potentielle investorer interesserer sig mest for.
Med EXTRANET kan Patrades kunder f.eks. sidde og forhandle i USA med en seriøs investor – og på få sekunder
få adgang til opdaterede data om deres egen videnkapital.

EXTRANET giver bl.a. adgang til en samlet oversigt over
de tidsfrister, der skal overholdes for at sikre, at din virksomhed til enhver tid har den bedst mulige immaterielle
beskyttelse.

Hvem kan bruge EXTRANET?
Vi har udviklet EXTRANET, fordi vi mener, at alle vores
kunder kan få glæde af en sådan service. Alle – lige fra
store koncerner til den selvstændige iværksætter – får
lettere ved at skaffe sig et overblik over virksomhedens
immaterielle rettigheder.

Desuden er der en oversigt over milepæle i sagens forløb,
en samlet økonomisk oversigt over en given sag og endelig mulighed for at downloade dokumenter eller eventuelle modhold – blot for at nævne nogle af de muligheder,
som EXTRANET indeholder.

Hvor ofte opdateres EXTRANET?
EXTRANET opdateres dagligt på alle hverdage med oplysninger direkte fra Patrades sagsstyringssystem.

Man kan sammenligne EXTRANET med en netbank. Men
hvor kunderne i en almindelig netbank tjekker deres økonomiske kapital, kan du via Patrades EXTRANET få overblik over din virksomheds samlede videnkapital i form af
patenter, varemærker samt beskyttelse af brugsmodeller
og design.
Hvorfor tilbyder vi EXTRANET?
Mange virksomheder har i dag en lang række patenter og
anden beskyttelse, der samlet set udgør virksomhedens
intellektuelle kapital.

Hvordan er EXTRANET beskyttet?
Patrades EXTRANET er krypteret, og der er kun adgang
med en personlig kode. For at teste sikkerheden har en
superhacker været engageret til angrebsforsøg. Men det
er naturligvis ikke lykkedes at bryde igennem.
Vil du vide mere om EXTRANET?
Kontakt Patrade, hvis du vil vide mere om EXTRANET,
eller hvis du ønsker en uforpligtende demonstration af
vores nye service.

I forbindelse med forhandlinger med f.eks. investorer har
der vist sig et stort behov for, at virksomhedens ledelse
har et fuldstændigt og opdateret overblik over de samlede
rettigheder.
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