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Trots att det händer att bolag blir omsrungna av ny teknik så lägger
förvånansvärt lite företag tid och energi på att kontinuerligt bevaka vad
deras viktigaste konkurrenter utvecklar. Men hur gör man egentligen för
att bäst hålla koll på teknikutvecklingen i sin egen bransch och vad ens
viktigaste konkurrenter patenterar? det ska vi titta närmare på i den här
artikeln.
 
Din egen inställning till omvärldens framfart har en stor påverkan på hur
ditt bolag kommer att hantera teknikutvecklingen. Är det ett hot, eller är det
så att du rent av kan ha ett intresse av att antingen samarbeta, licensiera
eller rent av köpa den teknik någon annan har utvecklat?
 
Oavsett vilket så finns det egentligen bara winnings med att ha god insikt
kring vad dina konkurrenter patenterar och teknikutvecklingen i din egen
bransch, både för att hitta nya affärsmöjligheter, men även för att inte
missa affärskritiska risker som skulle kunna leda till att just ditt bolag blir
omsprunget och tappar marknadsandelar. 
 
 
 
 

Okej, got it. 
Men hur gör jag 
för att hålla koll på
vad mina viktigaste
konkurrenter
patenterar, rent
konkret?
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DIY - Manuella bevakningar
För den med minimal budget finns egentligen bara ett alternativ -egna

sökningar i gratis patentdatabaser som Espacenet eller Google patents, tricket

här är ju egentligen inte möjligheten att ta reda på patentinformation eftersom

det är publik data, utan  snarare att verkligen få till att göra det systematiskt. 

 

Fördelen? Det är gratis! 

 

Nackdelen? Det är tidskrävande, man hittar bara det man vet att man letar

efter och så kan vara lite klurigt att hålla koll på vad man redan sett och vad

som faktisk är nya innovationer.

  
Automatisk bevakning av kända och okända konkurrenter
För den med en liten budget passar en automatisk bevakning med ”Alert-funktion”
som håller dig uppdaterad om nya händelser från valda konkurrenter.  Tyvärr så
kräver en del lösningar som finns på marknaden både en stor budget och i princip
en doktorstitel för att lyckas manövrera. Välj istället ett prisvärt och enkelt alternativ
som varken kräver förkunskaper eller att du sätter av en massa tid. 

  
Anlita en expert
För den som har en stor budget är nog alternativet att anlita en expert som gör jobbet

är nog det mest vanligt förekommande alternativet när det gäller systematiska

patentbevakningar. Och det har sina fördelar, en är ju t ex att en sådan bevakning

kan gå djupare in och analysera detaljerna i informationen åt dig. Men se upp!

Traditionellt har hela branschen kring patent historiskt sett haft ett tekniskt

detaljorienterat eller legalt fokus - se istället till att bevakningen håller rätt

abstraktionsnivå så att uppdraget verkligen handlar om affärsrelaterad information.

Ett alternativ till att fullt ut anlita en expert kan ju också vara att låta bevakningen ske

automatiskt i ett digitalt verktyg, som tex PatAlert, och att sedan lämna över den

tekniska och legala analysen till experter i det fall man tycker det behövs.
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Vad kan PatAlert hjälpa mig med?

Med hjälp av PatAlert kan du helt automatiskt hålla koll på när något dina viktigaste

konkurrenter har patenterat blir publikt. Och om du har egna patent så ger PatAlert dig

kontinuerligt information om VILKA bolag som är mest aktiva i ditt teknikområde, VAD

de utvecklar och OM någon vidareutvecklar på din teknik. Affärsrelaterad information

man vill missa! 

 

Om du inte redan idag har en automatisk bevakning på dina konkurrenter eller ”vem

som gör vad” I ditt egna teknikområde - klicka på länken nedan för att ta del av

PatAlertś 30 dagars gratis prova på – No strings attached!

 

 

 

 

Vad mer behöver jag tänka på?

Allt här i världen handlar ju faktiskt inte om patent så det kan vara väldigt klokt att
också följa dina konkurrenter i Sociala Medier, sätta upp prenumeration på
Pressmeddelanden och bevaka nya jobbannonser. På så sätt kommer du att hitta
pusselbitar som i det stora hela kan ge en indikation om var omvärlden är på väg. Och
jobbar du i ett bolag som inte redan har utsett någon som är ansvarig för konkurrent
och omvärldsbevakning, gör det nu. Och sätt av en tid då ni regelbundet tar er tid att
gemensamt reflektera över hur ni bäst förhåller er till utvecklingen och viktiga händelser
i er omvärld. Lycka till!!

Testa PatAlert gratis i 30 dagar!

https://www.patalert.com/


With the help of PatAlert,
our company has gained

a much broader
knowledge of, not just

the IP situation, but the
whole development in

our industry.
ScandiNova
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