IP C&C
koostöö ja lähenemine

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Koostöö kui mosaiigi
kokkupanemine
Lähenemisprogrammiga algatatakse veebruaris toimuvatel partnerite
koosolekutel kolm uut projekti, mis suurendab Siseturu Ühtlustamise Ameti
(OHIM) ja riiklike individuaalomandikaitse ametite käsitletavate küsimuste
arvu viieni.
Samal ajal korraldab koostööfond, kellel on 18 kavandatud projektist teoksil
juba 16 projekti, veebruaris prognoosiprojekti avakoosoleku, mis suurendab
projektide koguarvu 17-ni (vt tabel viimasel lehel).
Nädalasel koosolekute perioodil tulevad OHIMi ligikaudu 85 välispartnerit
riiklikest ametitest, kasutajaorganisatsioonidest ja rahvusvahelistest
organisatsioonidest, et pidada nii koostööfondi kui ka lähenemisprogrammi
töörühma koosolekuid.

Sisujuht
Koostöö kui mosaiigi
kokkupanemine
Nutikam,
võimsam otsing TMview'ga
Töökoha vahetamine: eksperdi
lugu
Projekti profiil:
intellektuaalomandiõiguste
jõustamist toetav andmebaas
Taotluste saatmise
elektroonilised vahendid
Tulevane tarkvarapakett
Koostööfondi projekti
portfell, veebruari 2011

2012. aasta veebruari väljaanne

6.-10. veebruaril on kavas järgmisi teemasid hõlmavate lähenemisprojektide
avakoosolekud:
kujutismärkidest keeldumise absoluutsed põhjused;
must-valgete kaubamärkide muude värvide kaitse ulatus;
segiajamise tõenäosusest tingitud keeldumise suhtelised põhjused
kaubamärkide eristamatute osade üle otsustamisel.
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Veebruari koosolekutel käivitatakse uus võimsam TMview
versioon (vt artikkel lk 3) ning esitletakse DesignView'd
kvaliteedi veebilehe, ühtse taotluste saatmise portaali ja
taksonoomia projekti prototüüpe.
Praegu töötab koostööfondi või lähenemisprogrammi
projektidega ühel või teisel viisil ligikaudu 280 inimest
riiklikest ametitest, kasutajarühmadest, OHIMist ja
rahvusvahelistest organisatsioonidest.

kiirendada täiendavaid riiklikke ameteid (Portugal, Tšehhi
Vabariik, Küpros) hõlmavad ühtlustamise seminarid.
Lisaks osalevad nüüd ühtlustamise esimese katsena
EuroClassis Horvaatia, Prantsusmaa ja Austria ning samal
ajal on klassipealkirjade rühm hakanud välja töötama
kommunikatsioonistrateegiat.
Lähenemisprogrammi kõik viis teemat valiti selleks, et
neid on võimalik lahendada mõistlikult lühikese ajaga ning
need toovad kasutajatele märkimisväärset kasu.

Programmi põhikava
PSO – programmitoe talitus
PAKETT 2 – integratsioon
PAKETT 2 – töörühm
PAKETT 2 – OHIM
PAKETT 2 – väline teenuseosutaja
PAKETT 1 – integratsioon
PACKET 1 - töörühm
PAKETT 1 – OHIM
PAKETT 2 – väline teenuseosutaja

Fondi toimimisajaks on ette nähtud ligikaudu 100 000 inimtööpäeva, suurem osa jääb 2012. aastasse

“

Lähenemisprogrammi kõik viis
teemat on valitud selleks, et neid
on võimalik lahendada mõistlikult
lühikese ajaga ning need toovad
kasutajatele märkimisväärset kasu.

“

Kolm uut lähenemisprogrammi projekti ühendatakse
kahe olemasoleva programmiga, mille raames tegeletakse
vastavalt kaubamärkide klassipealkirjade ulatuse ühise
tõlgendamisega ning kaupade ja teenuste klassifikatsiooni
ühtlustamisega. Klassifikatsiooni ühtlustamist aitavad
2

Lähenemisprogrammi juht Dennis Scheirs ütles, et
lähenemisprogrammi ja koostööfondi vaheline töö on
edukas.
„Kasutame üha enam koostööfondi projektide, näiteks
EuroClassi tulemusi, et juurutada üldist tava,” ütles ta.

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nutikam,
võimsam otsing TMview'ga
Tänu TMview uuele versioonile on kaubamärgi Euroopas
olemasolu kontrollimise keeruline protsess lihtsustunud.
Alates 30. jaanuarist on intellektuaalomandi spetsialistidel
juurdepääs kasutaja paremaks teenindamiseks mõeldud
uutele võimsatele funktsioonidele, sh lisaotsingu- ja
filtreerimisvalikutele.
Lisaks on Rumeenia, Leedu ja Rootsi ühitanud oma
kaubamärkide andmed TMview'ga, mis suurendab
osalevate ametite koguarvu 17-ni ning võimaldab
juurdepääsu kokku umbes 7 miljonile kaubamärgile. Teised
ametid on: Beneluxi maade, Bulgaaria, Eesti, Hispaania,
Itaalia, Portugail, Prantsusmaa, Slovakkia, Sloveenia, Taani,
Tšehhi Vabariigi, Ühendkuningriigi kaubamärgiamet,
Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon
(WIPO) ja OHIM.

TMview maksimaalne kasutamine:
Ühtne otsing: kõik kaubamärgid – riiklikud,
piirkondlikud, rahvusvahelised – on nähtavad
Otse ametlikest kaubamärgiregistritest saadav
teave
Laiaulatuslikud otsingu tulemused: viitenumber,
märgi tüüp, kaupade ja teenuste nimekiri jms
Iga päev uuendatav teave
Kättesaadavus 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas

“

Alates selle käivitamisest 2010.
aastal on kaubamärgi otsimisel
kasutanud TMview'd üle poole
miljoni kasutaja, kuid Emmanuel
on veendunud, et see on alles algus.

“

Uued ja täiustatud funktsioonid:

TMview projektijuht Emmanuel Collin ütles: „Aastast
2012 saab TMview aasta. Otsingufunktsioone on oluliselt
täiustatud, lisades erifunktsioone, mis võimaldavad leida
sarnase tähekombinatsiooniga märke – hajus otsing – ning
lubavad ka väljendite alusel otsimist.”
Uute riikide kaasamise eesmärk on muuta ühtse otsingu
funktsioonid, mis hõlmavad riiklikke, piirkondlikke
ja rahvusvahelisi kaubamärke, kasulikumaks ja
kõikehõlmavaks. Ühtlasi võimaldab uus versioon kasutajatel
piirata otsing kogu andmebaasi asemel konkreetse
kaubamärgi ametiga.
Alates selle käivitamisest 2010. aastal on kaubamärgi
otsimisel kasutanud TMview'd üle poole miljoni kasutaja,
kuid Emmanuel on veendunud, et see on alles algus.

Uus kasutajaliides, mis sisaldab muudetavaid
kasutaja eelistusi ja otsingu tulemuste vaadet.
Sakkidega navigeerimissüsteem, mis võimaldab
samal ajal avada mitu kaubamärki.
Uued otsingu- ja filtreerimisfunktsioonid, otsingu
ajalugu ja soovitused.
Uued
otsingu
kriteeriumid:
otsing
kaubamärgiameti(te), kaubamärgi viitenumbri ja
staatuse järgi
Teatamissüsteem, mis saadab teate, kui valitud
kaubamärkide andmeid muudetakse.

www.tmview.europa.eu
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Töökoha vahetamine
Tänu OHIMi pikaajalisele riikide lähetatud ekspertide programmile tulevad OHIMi tööle teiste individuaalomandikaitse ametite
töötajad ja viibivad siin tavaliselt kaks kuni neli aastat. Eksperdid töötavad OHIMis kõrvuti oma kolleegidega peaaegu kõigis
ameti tegevusvaldkondades. Nende kogemus on OHIMile väärtuslik, ning kodumaal edastavad nad kolleegidele ühenduse
kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste süsteemide teadmisi. Käesolevas IPC&C väljaandes räägime Rootsi eksperdi Peter
Hediniga Alicantes elamise ja töötamisega kaasnevatest väljakutsetest ja positiivsetest aspektidest.

Peter Hedin oli enne lähetust Rootsi patendi- ja registriametis
kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste direktor.
Haldusnõukogu ja eelarvekomisjoni endise regulaarse
liikmena oli ta lühikülastuste ajal harjunud Alicante üsna
kiires tempos toimuva asjaajamisega.
Olles nüüd töötanud lähetatud eksperdina peaaegu 18 kuud,
on tema meelest töökeskkond väga sõbralik, töö huvitav ja
kolleegid toetavad.
„Inimesed teevad kõvasti tööd, kuid nad on palju
pingevabamad kui ma arvasin. Nad on väga sõbralikud,
eeskätt aidates uutel kolleegidel keskkonda sisse elada.
Arvatavasti on see osaliselt tingitud ühtekuuluvustundest,
sest kõigil on olnud uuel töökohal ja uues riigis omad
probleemid.”
Ta tunnistab, et väljaspool tööd on tal olnud kodu
sisseseadmise igapäevastel toimetustel tunne, nagu oleks
sattunud teise maailma.
Teisalt leiab ta, et aeg-ajalt esinevaid ebamugavusi
kompenseerib kliima, mis ei tekita selliseid lisaprobleeme
nagu kodus Söderhamnis.
„Kui elektrisüsteem ei hakka tööle, võib Rootsis surnuks
külmuda. Seda siin ei juhtu.”
Milline oli tüüpiline jaanuarikuu päev Söderhamnis?
„Ärkad pimedas kell 4.30 ja siis kühveldad lund, et autoni
pääseda. Seejärel lülitad sisse auto soojendi, et saaks auto
käivitada, ning lähed tagasi tuppa hommikust sööma.
„Tüüpilisel päeval viiksin siis lapsed umbes kell seitse
lasteaeda ning jõuaksin ise tööle 7.30. Kell 17.00 või 18.00
läheksin lastele järgi, sõidaksime koju ning kühveldaksin taas
lund, et pääseda majja sisse. Sellele järgneks tavapärane Rootsi
õhtusöök: kartulipuder lihapallide ja pruuni kastmega.
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„Sel aastaajal on valge vaid kell 9.30–14.30, mistõttu
tööpäeval päevavalgust peaaegu ei näegi. See võib olla vägagi
masendav.”
Peter suunab pilgu aknast välja, mõtleb veidi ja ütleb,
taustaks Alicante eriti maheda jaanuarikuu ere pärastlõunane
päikesepaiste: „Teisalt on meil suvel palju valgust. Võime
rannas keskööl päikest võtta.”
Tööelu on Alicantes on peamiselt olnud seotud
koostööfondi kahe projekti juhtimisega intellektuaalomandi
õiguste jõustamist toetava andmebaasi (vt eraldi aruanne) ja
võltsingute luure tugivahendi vallas.

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

„Töö hõlmab palju koosolekuid, telefonikõnesid ja tohutul
hulgal suhtlemist sidusrühmadega nii OHIMis kui ka
väljapool, samuti kontakte konsultantide ja arendajatega.”

Projekti profiil:
andmebaasi tugi
Intellektuaalomandi õiguste
jõustamine
OHIMi hostitud ja hallatud jõustamise andmebaas sisaldab
andmeid registreeritud intellektuaalomandi õiguste kohta,
teavet toodete ja logistika kohta ning annab riigipõhist
teavet intellektuaalomandi jõustamise asutuste kohta koos
esindajate ja õiguste omanike kontaktandmetega.
Kõnealune täiesti tasuta vahend on eriti kasulik väikestele
ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEdele), kellel on
võltsingute tuvastamiseks ning ametiasutuste kiireks ja
tulemuslikuks teavitamiseks vähe ressursse.

„Tegelikult on raske nimetada ühtegi halba külge. Ainsaks on
ehk see, et Alicante on Rootsist üsna kaugel, mistõttu võib
olla raske sidemeid hoida. Õnneks on otselennud Stockholmi.
Heal päeval kulub uksest ukseni jõudmiseks 9 tundi: halval
päeval 12–14 tundi, mis tähendab, et lennujaamas tuleb päris
palju aega viita. Teisalt on Alicantes töötades lapsed väga
varmad külla tulema ...

“

“

Tähtis positiivne tegur on
individuaalse arengu võimalus,
mida pakuvad ümbritsevad
erinevad keeled ja kultuurid ning
mentaliteedid.
„Tähtis positiivne tegur on individuaalse arengu võimalus,
mida pakuvad ümbritsevad erinevad keeled ja kultuurid
ning mentaliteedid. Riiklikus ametis on oht muutuda
kitsarinnaliseks, kuid siin on nii palju õppida.
„Silmaringi avab ka see, kui mõistad töö keerukust, kuna on
vaja töötada nii paljudes erinevates keeltes. Kui ma elasin
veel Rootsis, häiris mind see, et kokkulepete saavutamine või
asjade töösse andmine võttis mõnikord nii palju aega. Nüüd
mõistan süsteemi paremini ja tean, milliseid jõupingutusi
tehakse.”

Töörühmal on kaheksa partnerit ja selles osalevad väga
suurel määral kasutajate ühendused ning Hispaania, Itaalia,
Portugali ja Prantsusmaa riiklikud ametid. Veebruari
koosolekutel loodetakse enne tarkvara väljatöötamist
alustada üksikasjalike nõuete kogumise protsessi.

“

Jõustamise andmebaasiga
toetatakse riiklike asutuste
jõupingutusi intellektuaalomandi
õiguste jõustamisel. Andmebaasi
abil saavad õiguste omanikud ning
jõustamisasutused ELis vahetada
efektiivselt rikkumiste kohta
üksikasjalikke andmeid.

“

Mis on lähetatud eksperdiks olemise head ja halvad küljed?

Jõustamise andmebaasiga toetatakse riiklike asutuste
jõupingutusi intellektuaalomandi õiguste jõustamisel.
Andmebaasi abil saavad õiguste omanikud ning
jõustamisasutused ELis vahetada efektiivselt rikkumiste
kohta üksikasjalikke andmeid.

Õiguste omanikud on süsteemi edukaks toimimiseks
keskse tähtsusega, sest nemad saavad laadida üles
andmeid nende esemete kohta, mida nad soovivad
taotluste elektroonilise süsteemi kaudu kaitsta. Võrgus
esitatud teave võib hõlmata originaaltoodete ja võltsingute
võrdlemist võimaldavaid pilte ning samuti teavet või
juhiseid rikkumise kindlaksmääramiseks.
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Teine tähtis funktsioon on võimalus saata omaniku enda
kogutud andmetel tuginevaid hoiatusi võimalike võltsingute
saadetiste kohta.

Praegu ei saa õiguste omanikud vormi elektrooniliselt
saata, kuid loodetavasti on see tulevikus võimalik. Kiire
tegevus on ülioluline, sest tolliametnikud saavad kaupa
kahtluse korral ainult kolm päeva kinni pidada – seega on
aeg määrav.”
Kui süsteem hakkab toimima täies ulatuses, võimaldab
see ametnikel mobiilseadmete abil vaadata kohapeal
andmebaasi, et identifitseerida kahtlasi saadetisi. Nad
saavad samuti teha pilte ja laadida need üles andmebaasi, et
õiguste omanikul oleks võimalik kontrollida, kas tegemist
on originaalkaubaga või mitte.

“

Kui süsteem hakkab toimima
täies ulatuses, võimaldab see
ametnikel mobiilseadmete abil
vaadata kohapeal andmebaasi, et
identifitseerida kahtlasi saadetisi.
Praegu ei saa õiguste omanikud
vormi elektrooniliselt saata, kuid
loodetavasti on see tulevikus
võimalik. Kiire tegevus on
ülioluline, sest tolliametnikud saavad
kaupa kahtluse korral ainult kolm
päeva kinni pidada – seega on aeg
määrav.

“

Samuti nähakse ette asjakohasele tolliasutusele nõutava
meetme võtmiseks ametliku taotluse esitamise vahend.
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Projektijuht Peter Hedin selgitab: „Tolliametnikud saavad
kaupa kinni pidada ainult juhul, kui on kahtlus rikkumise
kohta. Kauba arestimiseks peab neil olema võimalik
õiguste omanikuga ühendust võtta ning lasta tal täita
meetmetaotluse (AFA) vorm. Süsteem peaks võimaldama
neil suurema osa teabest varem üles laadida, mille
tulemusena on meetmetaotluse vorm eelnevalt täidetud,
valmis printimiseks, allkirjastamiseks ja tavapärasel viisil
saatmiseks.

“

“

Jõustamise andmebaasi prototüüp

Üliolulise funktsioonina kasutab süsteem samuti teavet
olemasolevatest allikatest nagu TMView, kavas olev
DesignView andmebaas ning andmeallikaid geograafiliste
tähiste kohta. Süsteemis mis tahes täiendava teabe
avaldamise kohta teeb otsuse õiguste omanik. Andmebaas
plaanitakse muuta ühilduvaks samalaadset teavet koguvate
muude erasektori süsteemidega, nii tuleks kõnealune teave
ainult ühe korra üles laadida.

TMview
Ametite praegune

EuroClass

14

20

Rumeenia
Leedu
Rootsi

Austria
Prantsusmaa
Ungari
Läti
Rumeenia
Sloveenia
Ülemaailmne
Intellektuaalomandi
Organisatsioon (WIPO)
Ameerika Ühendriigid

arv
Sel aastal
eeldatavasti
liituvad ametid

Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Taotluste saatmise elektroonilised vahendid
Tulevane tarkvarapakett
Tulevase tarkvarapaketi käivitamine oli üks septembris
toimunud koosolekute põhisündmusi, mille käigus käsitleti
koostööfondi teise etapi projektide edenemisaruandeid
ning toimusid vastavad avakoosolekud.
Tulevase tarkvarapaketi all algatatud esimene projekt
käsitleb kaubamärkide ühist taotluste elektroonilist
vahendit, kuid septembris toimunud üritusel algatati
samuti ühine kasutajarahulolu uuring, ühine kõnekeskus
ning taotluste esitamise ühine portaal ja kaks jõustamisega
seotud projekti.
Samuti toimusid jaanuaris algatatud kvaliteedistandardite
ja e-õppe projektide ning murrangulise kujutiseotsingu
projekti järelistungid.
Tulevane tarkvarapakett on koostööfondi suurim
üksikprojekt. Temaatilises intervjuus selgitas projektijuht
Raymond Klaassen eelseisva väljakutse ulatust.
K: Kui palju vahendeid on teil kavas tulevase tarkvarapaketi
all luua?
V: Esimesena võetakse kasutusele kaubamärkide taotluste
elektrooniline vahend ning praegu on projektis osalemise
kohta allkirja andnud 14 ametit. Meil on siiski kavas
veel üheksa paketti, mis on kõik seotud kaubamärkide
ja projekteerimise haldamisega. Kaheksa neist on
põhimõtteliselt e-ettevõtluse teenused nagu e-vastuväited,
ning kaks ülejäänud tööpaketti, mis on tõenäoliselt
suurimad, on projektide ja kaubamärkide tugisüsteemid.
K: Kui kaua kõik see aega võtab ja kui palju maksab?`
V: Tulevase tarkvarapaketi projekt on suurim ning see
moodustab praegusest 50 miljoni euro suurusest eelarvest
üle 20 miljoni euro. See võtab neli aastat ning kestab
seega kuni 2015. aasta oktoobrini. Kuigi kaubamärkide
e-taotlemine on üks esimesi algatatud projektidest, oleme
juba saanud ametitelt piisavad kinnitused ülejäänud
vahendite väljaarendamiseks. Praegu on 15 ametit teada
andnud, et nad on huvitatud ühe või enama vahendi
kasutusele võtmisest. Nagu võib eeldada, on kaubamärkide
e-taotlused neist kõige populaarsem.
K: Kas selle esimese projekti puhul on tõesti võimalik
saavutada olukorda, kus 14 erinevat ametit tagavad kõigi
nende riikide kasutajatele e-taotlemiseks ühise portaali?

V: Jah, ma arvan, et see on teostatav. Me peame leidma
paindliku süsteemi ning peame seega arhitektuuri
koostamisel ja süsteemi projekteerimisel üpris leidlikud
olema. Me peame konsulteerima kõigi riikidega, et nende
vajadustele vastata. Me otsime nende vajaduste ühisjooni
ning hakkame seejärel vaagima iga osaleva ameti erivajadusi.
Seega jah, me arvame, et see on võimalik. See on keerukas
ülesanne, kuid me usume, et suudame selle täita.
K: Andmebaasid on siis tõepoolest ühised, kuid kas
erinevate kasutajate vajadustele vastamiseks võib olla
vajalik luua mõnevõrra erinevad kasutajaliidesed?
V: Jah, me võtame kindlasti iga ameti erivajadusi arvesse.
Näiteks on kasutajaliidesel kõigile kasutajatele samad
funktsioonid, kuid me saame luua iga ameti jaoks eraldi
kujunduse. Teisest küljest peaksid süsteemi funktsioonid
olema erinevate kasutajate jaoks üldjoontes samad, et
kasutajad saaksid aru, et koostööfondist pärit taotlused
toimivad kõigi osalevate ametite puhul samal moel.
K: Millist kasu saavad kõnealuses projektis osalemisest
väiksemad ametid?
V: Enamikel väiksematel ametitel on väga vähe IT-töötajaid
ning mõnel neist ei ole isegi e-taotlemise vahendeid. Nad
töötavad paberdokumentidega. Seega on neil võimalik
sellest palju kasu saada. Nad saavad endale e-taotlemiseks
ajakohase süsteemi. Sisuliselt saavad eri riikide kasutajad
ilma oma laua tagant lahkumata taotlusi esitada. Nad ei
pea nagu praegu teises riigis asuvasse riiklikku ametisse
minema.
K. Ütlesite, et kasutusele võtmiseks läheb neli aastat. Millal
hakkavad kasutajad muutusi nägema?
V: Praeguse seisuga eeldame, et saame esimesed
katseametid, milleks on amet Soomes ja Siseturu
Ühtlustamise Amet, töökorda selle aasta novembri lõpus.
Kuus muud ametit, mis asuvad Austrias, Iirimaal, Maltas,
Poolas, Rumeenias ja Slovakkias, on nõustunud olema
varajasteks kohaldajateks ning nad peaksid olema täies
ulatuses kaasatud 2013. aasta keskpaigaks. Lõppkasutajad
peaksid hakkama nägema tulemusi, kui katseametid võrgus
tööle hakkavad ning haardeulatus suureneb järk-järgult, kui
varajased kohaldajad ning seejärel kõik ülejäänud partnerid
projekti rakendavad.
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Projekti

Kujutiseotsing

TMView

EuroClass

Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööfondi projekti portfell, veebruar 2012
Kavatsus kasutusele võtta
(ametid)

AT - BX - CZ - DK - EE - ES
- FR - GR - HU - IE - IT - LT MT - PL - PT - RO - SK - UK
AT - BG - BX - CY - CZ - DE - DK
- EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE
- IT - LT - LV - MT - PL - PT - RO SE - SI - SK - UK
AT - BG - BX - CY - CZ - DE
- DK - EE - ES - FI - FR - GR HU - IE - IT - LT - LV - MT - PL
- PT - RO - SE - SI - SK - UK

Hinnanguline
rakenduskulu
(EUR)

Hinnanguline
rakendusaasta
completion

2,0

2012

Luuakse WIPOst, ITst ja OHIMist koosnev arutelurühm, et
analüüsida nendelt ametitelt laekunud kujutiste töötlemist, kes ei
kasuta Viini klassifikatsiooni.

2,4

2013

30. jaanuaril 2012 anti välja versioon 2, mis hõlmab uusi
funktsioone ja 3 uut riiki (Leedu, Rumeenia ja Rootsi), mille
tulemusena on koguarv 15 riiklikku ametit ning WIPO ja OHIM.

5,9

2013

Suur edasiminek WIPO ajakohastatud EuroClass V2 andmebaasi
integreerimise suunas.

Projektide edenemise kirjeldus

Vanemus

BG - BX - EE - FR - GR - LT RO - SE - SI - SK - UK

0,7

2011

Vanemuse andmebaas on PT, CZ ja HU ameti veebilehel
kasutusel ning IE rakendamine viiakse peagi lõpule. Eeldatakse,
et projektiga liitub 2012. aastal 11 riiki.

Kvaliteet

CZ - DK - ES - FI - GR - HU IT - PT - RO - UK

0,9

2012

Töörühm leppis septembri lõpus toimunud koosolekul kokku 10
standardis. Järgmised toimingud: 8 täiendava intellektuaalomandi
ameti integreerimine.

DK - ES - GR - HU - IT - PL PT - UK

0,7

BG - BX -CY - CZ - DE - DK
Kasutajarahulolu
-ES - FI - FR - GR - HU - IE uuring
LV - PL - PT - SI

0,6

Prognoosimine

Projekt taasalgatati 15. novembril 2011 uuendatud
projektikokkuvõtte ja uue eelarvega. Esimene töörühma koosolek
Taasalgatamine pärast projekti taasalgatamist toimub 9. ja 10. veebruaril 2012
ning selles osaleb 7 ametit. Projekti kavatsevad rakendada 8
ametit.
2012

Töörühm on ulatuses, metoodikas ja vahendis kokku leppinud.
Meeskond koostab praegu riiklike ametite uuringutel põhinevat
võrdlevat uuringut.

2012

Prototüüpi esitleti 15. novembril haldusnõukogule ja 21.
novembril projekteerimise teabevahetuse koosolekul. Töörühm
kohtus 22. novembril, et arutada otsingukriteeriumi (toote tähise)
keelelise piirangu tehnilist lahendust.

2012

Enne OHIMi sisu osalevatele ametitele avaldamist kontrollitakse
andmete järjepidevust ja õigsust. Itaalia, Iirimaa, Portugali
ja Austria ametid on väljendanud huvi oma andmekogu
ettevalmistamise kohta.

2012

Võrgu katsekeskkond on juba töökorras.
Tingimuste võrdväärsuse ja valiidsuse tagamiseks tuleb teha
suures mahus tõlketööd. Prototüübi funktsionaalne versioon on
praegu väljatöötamisel.

Designview

BG - BX - CZ - DE - DK - EE
- ES - FI - FR - GR OBI - IE
- LT - PL - PT - RO - SE - SI SK - UK

Samalaadsus

BG - BX - DE - ES - FI - FR
- GR - HU - IE - LV - MT - PL PT - RO - SI - UK

CESTO

BG - DK - ES - FR - GR - IE
- LV - MT - PL - PT - RO - SI
- SK

Taotluste
esitamise ühine
portaal

BX - CY - DE - DK - ES - FI GR - IE - PL - RO - SE

0,7

2012

On peetud koosolekud 80%-ga koostööfondi projektidest,
et koguda neilt tagasisidet, ning neis on integreerimistööde
järeltegevuste huvides osalenud arhitektuuri koostajad. Prototüüpi
esitletakse töörühmade koosolekul veebruaris.

Ühtlustatud
BG - CZ - DK - ES - HU - IT kvaliteedi
LT - RO (esialgse huvi alusel)
juhtimise süsteem

1,5

2014

Algatamine oleneb koostööfondi punkti 1.2.5 edukusest.

XML ja
arhitektuur

BX - DE - DK - FR - FI - GR
OBI - LT - PT - UK

0,8

Tulevane
tarkvarapakett

AT - BG - FI - GR - IE - IT - LT
- LV - MT - PL - RO - SI - SK
- UK

21,0

2015

Tarkvaraarendus algab veebruaris 2012.

E-õpe

BG - CZ - DK - ES - FR - GR
-GR OBI - IE - LT - LV - PT RO - SI - SK

1,2

2013

Kokkuvõtet muudeti novembri paketiga, liikudes koos
koolitajatega globaalse e-õppe platvormi suunas.

Kõnekeskuse
vahend

CY - DE - DK- ES - FI - GR PL - RO - SI

1,2

2013

Lahenduse arhitektuur on saadetud kommentaaride esitamiseks
töörühma liikmetele ning selle üle arutletakse töörühma
koosolekul veebruaris.

Jõustamise
andmebaas

BG - BX - CZ - DK - ES - FR GR - GR OBI - HU - IE - PL - PT
- RO - SE - SI - SK - UK

0,9

2013

Prototüüpi esitletakse töörühma koosolekul veebruaris.

BX - CZ - DK - ES - FR - GR GR OBI - IE - IT - PL - PT - RO
- SE - SI - SK - UK

0,7

2013

RANDi metoodikat ja arestimise ühtlustatud aruandlust arutatakse
töörühma koosolekul veebruaris.

Jõustamise
luureandmete
8vahend

2,5

1,2

1,3

Projekt on lõpule viidud

