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Innovation via patenter
Når I arbejder professionelt med udvikling af nye produkter eller videreudvikling
af eksisterende, er det en forretningsmæssig fordel at understøtte processen med
strategisk brug af IP. Sammenlignet med et traditionelt udviklingsforløb sparer I
og jeres kollegaer tid og økonomiske ressourcer. I øger også succesraten af jeres
innovationsproces med et mere struktureret indblik i de eksisterende patenterede
metoder, produkter og teknologier, der findes på markedet. Og I får dyb indsigt i
konkurrenternes teknologier, produkter og patenter - samt i den patentstrategi, de
følger.
Chas. Hude arbejder målrettet for, at I får de bedste kort på hånden i innovationsforløbet til gavn for virksomhedens forretningssucces og positive bundlinje. Vi
tilbyder et fast forløb, der integrerer IP i hele eller dele af jeres udviklingsforløb med
nye eller eksisterende produkter.
I de illustrerede faser gør Chas. Hude processen lettere og supplerer jeres interne
arbejde med dybdegående analyser og veldokumenteret information, der tjener som
solidt beslutningsgrundlag for jeres ledelse.
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Vi indleder med afklaring af jeres strategiske målsætning – eksempelvis

Strategisk målsætning

jeres ønske om at udvikle et nyt produkt eller en ny teknologi.
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Patent Landscape Analyse
Herefter gennemfører Chas. Hude en Patent Landscape Analyse,
der er en kortlægning og analyse af eksisterende patenter inden
for forskellige teknologier samt patenternes geografiske dækning.
Analysen identificerer, hvor jeres konkurrenter har patent og hermed
kan ekskludere jer og andre i at benytte, udbyde eller sælge et
produkt eller teknologi. Analysen hjælper også med at identificere
ikke konkurrerende samarbejdspartnere, der via deres patenter kan
hjælpe med at få adgang til et bestemt teknologisegment f.eks.
gennem licensering.
Chas. Hudes Patent Landscape Analyse identificerer teknologier, der
er til fri benyttelse i form af bortfaldne patenter/patentansøgninger
eller i form af mangel på nationale rettigheder. Patent Landscape
Analysen er et stærkt strategisk redskab, som ledelsen kan bruge
til at forstå virksomhedens risikoprofil i forhold til krænkelser og
muligheder for samarbejde ved brug af patenter.
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Indledende valg af koncept og områder
På baggrund af Patent Landscape Analysen udvælger I nu de koncepter
og områder, som I finder interessante og vil kigge nærmere på. I næste
fase kommer vi endnu dybere for at teste holdbarheden af jeres valg.
Det gør vi med en ”Freedom-to-Operate” analyse.
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Freedom-to-Operate analyse
Kommerciel udnyttelse af en opfindelse kræver såkaldt ”Freedomto-Operate” (FTO). Det vil sige, at I skal kende det præcise råderum
for de teknologier eller koncepter, som I har valgt, og sikre, at de
ikke krænker eksisterende rettigheder. Chas. Hudes Freedom-toOperate analyse afklarer jeres eget råderum i forhold til eksisterende
patenter. I kan i øvrigt godt ansøge om patent på en opfindelse uden
nødvendigvis at kunne arbejde kommercielt videre med den. Måske
blokerer et mere overordnet patent for virksomhedens kommercielle
udnyttelse.
Freedom-to-Operate analysen giver et systematiseret og overskueligt
indblik i teknologiens stade og ikke mindst viden om, hvor der ikke
findes rettigheder. Med analysen kan I bedømme, om et marked er
lige så lukrativt som først antaget. I kan også bedømme, om jeres
indledende valg af koncepter og områder stadig holder.
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Fastlæggelse af endeligt koncept
På baggrund af Freedom-to-Operate analysen har I nu en præcis
og uddybende risikovurdering af de områder og koncepter, som I
indledningsvist har valgt at arbejde videre med. Chas. Hudes rådgivere
kommer samtidig med klare anbefalinger til fastlæggelse af det
endelige koncept. På den vis får I et meget solidt og gennemarbejdet
grundlag for at træffe de rette forretningsmæssige beslutninger for
det endelige koncept eller område, som I ønsker at gå videre med i
innovationsarbejdet.
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IP-taktik – analyse, anbefalinger og valg
En sideløbene aktivitet i jeres IP-integreret udviklingsforløb er IPtaktikken. Her hjælper Chas. Hudes specialiserede rådgivere med afklaring
af virksomhedens behov og forventninger nu og på sigt. Ved hjælp af vores
værktøj ”IP-løsningsrummet” analyserer vi jeres forretningsmæssige
situation endnu dybere, og undersøger relevansen af de muligheder, som
I har inden for områderne: Retssag, licens, patentering, pat. pendingstrategi, overvågning, krænkelsesvurdering, indsigelse/indvending,
samarbejdspartner, hemmeligholdelse, work-around, offentliggørelse
og prior-art-search. Vi ser på mulighederne i hvert område, når de står
alene eller kombineres med hinanden. I ”IP- løsningsrummet” kortlægger
vi også jeres retrætemuligheder inden for de valgte områder. Analysen
følger vi op med anbefalinger til jeres IP-taktik. Jeres samarbejde med
Chas. Hude omkring IP-taktik munder ud i en rapport, som I kan bruge
som dokumentation og beslutningsgrundlag. Rapporten angiver på
overskuelig vis de mulige løsningsrum, som I har i virksomheden.
Rapporten kommer også med klare anbefalinger til taktikken under givne
forudsætninger, og vi afvejer forudsætningernes sandsynlighed, hvor det
er relevant og muligt. IP-taktikken kan med fordel benyttes i forbindelse
med FTO’s risikoanalyse og anbefalet handlingsplan. I står nu rustet til
at vælge den endelige IP-taktik, der sikrer, at I kan håndtere eventuelle
udfordringer og konfliktsituationer, hvis de opstår. Hermed har I taget et
afgørende skridt mod at øge succesraten af jeres innovationsarbejde til
gavn for virksomhedens fremtidige vækst, succes og positive bundlinje.
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