
EasyIP

Het krachtigste instrument waarmee een IE-professional zich 
kan wapenen, is informatie. Die informatie moet nauwkeurig, 
up-to-date en gemakkelijk in te zien en te delen zijn. 
Die informatie moet cruciale beslissingen die van invloed zijn 
op het budget, de strategie en de organisatie ondersteunen. 
EasyIP van Novagraaf is een gespecialiseerde webportal 
waarmee bedrijven hun IE-portfolio's kunnen beheren..

De EasyIP aanpak 
EasyIP is een gebruiksvriendelijke webportal die klanten één 
toegangspunt biedt tot hun portfoliobeheer. Er is geen 
installatie van software nodig, alleen een internetbrowser en 
uw veilige inloggegevens. Gesteund door 24/7 toegang en de 
ondersteuning van Novagraaf, biedt EasyIP haar gebruikers 
directe toegang tot de status en geografi sche dekking van hun 
portfolio, en lopende taken en deadlines. Precies de tools die 

IE-professionals nodig hebben om de productiviteit te 
verbeteren, budgetten en strategieën te bepalen en snelheid 
te leveren bij het nemen van beslissingen – een echt 
concurrentievoordeel in de huidige markt.

Waarom EasyIP? 
Het beheer van IE gaat veel verder dan het afhandelen van 
deadlines en documenten. IE- en juridische professionals 
nemen beslissingen die een diepgaande impact hebben op de 
groei en strategie van het bedrijf. Zij worden ook gevraagd om 
een duidelijke verantwoording te geven voor beslissingen en 
het benodigde budget om een merkenportfolio te registreren, 
onderhouden en beschermen. Alle EasyIP onderdelen zijn 
ontworpen om een compleet inzicht te geven in het gehele 
portfolio, evenals de mogelijkheid om gegevens te fi lteren, 
te exporteren en verder te analyseren.

De software van EasyIP 
De belangrijkste kenmerken van de software zijn: 
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Belangrijke informatie en deadlines zijn
direct beschikbaar op de homepage Een strak, overzichtelijk design

Intelligente zoekfi lters om gemakkelijk data 
te vinden en te onderzoeken

Gemakkelijk exporteren van overzichten of 
gefi lterde zoekopdrachten naar Excel of PDF

 Flexibele beveiliging die toewijzing en 
machtiging van rollen op verschillende 
niveaus mogelijk maakt

 Toegang tot het team van ervaren IE-consultants 
van Novagraaf, die beschikbaar zijn voor advies 
en begeleiding

Geavanceerde technologie gecombineerd met 
meer dan 130 jaar aan ervaring op IE-gebied
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PORTFOLIO 
De Portfolio tab geeft inzicht in de inzet en het 
bereik van de belangrijkste producten en merken: 

   Lopende en geregistreerde geschillen, 

abonnementen en zoekopdrachten;

   Wereldkaart weergave van uw IE-rechten;

   Afbeeldingen van ontwerpen of modellen;

   Bewaar interne communicatie bij iedere case;

   Ga verder in op de details van een case,  

inclusief data, afbeeldingen, aangewezen  

landen, referentienummers en corres- 

pondentie met officiële documenten
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De EasyIP onderdelen in het kort

DASHBOARD 
Het Dashboard biedt een gedetailleerd overzicht van 
de meest relevante en belangrijke informatie en 
deadlines: 

   Deadlines voor bewakingsacties of hernieuwingen

   Uitgevoerde en lopende acties

   Opgeslagen zoekfilters voor portfolio's 

RENEWALS 
De Renewals tab biedt alle informatie die nodig is om 
gedegen beslissingen te nemen over vernieuwingen 
en veilig en efficiënt betalingen te doen: 

   Kostenoverzichten voor verlengingen om mee te 

kunnen budgetteren en forecasten; 

   Bulkverlenging, annuleringen of specifieke 

opmerkingen;

   De mogelijkheid om instructies rechtstreeks  

aan uw advocaat door te geven;

   Archivering van alle activiteiten in het  

beveiligde interne systeem van Novagraaf

BERICHTEN
   Vergemakkelijkt de communicatie en 

samenwerking met de belangrijkste 

belanghebbenden en externe adviseurs:

   Directe communicatie met de gespecialiseerde 

IE-consultants van Novagraaf

   Veilige opslag van alle berichten op één 

toegankelijke locatie binnen EasyIP 

 

WATCHING 
De Watching tab geeft toegang tot informatie 
met betrekking tot merkinbreuken: 

   Eén overzicht van alle relevante 

bewakingsberichten

   Mogelijkheid om actie te ondernemen of 

irrelevante kennisgeving te archiveren
 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over EasyIP of voor 
een demonstratie van de software contact op 
met customerservice@novagraaf.com.

Een demo video van EasyIP is beschikbaar via 
deze link
Bent u al geregistreerd voor EasyIP, log dan 
eenvoudig in via https://easyip.novagraaf.com 
met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Over Novagraaf
Al meer dan 130 jaar helpt Novagraaf ondernemers hun 
marktpositie te versterken door de bescherming van hun 
Intellectueel Eigendom. Novagraaf registreert niet alleen 
IE-rechten wereldwijd – inclusief merken, modellen en 
octrooien – maar treedt ook daadkrachtig op tegen (online) 
inbreuken. Met wereldwijd 18 kantoren voorziet Novagraaf in 
een slagvaardig netwerk van meer dan 330 IE-specialisten.


