Acces autentificat în OSIM FO
Caracteristici și Avantaje

1.Introducere
În OSIM FO există acum două opțiuni pentru depunerea electronică a cererilor –
anonim și ca utilizator autentificat.
Prima variantă este opțiunea cea mai cunoscută – acces anonim. Accesul anonim
permite utilizatorului să depună o cerere fără a avea un profil în portalul OSIM.
Atunci când un utilizator nu are un profil cu care să fie identificat, el este considerat
a fi anonim. Utilizatorii anonimi nu au cum să vadă aplicațiile și datele pe care le
dețin. Proprietatea provine din faptul că utilizatorul a creat aplicațiile și are dreptul
de a primi informații actualizate despre acele aplicații, dar deoarece identitatea
utilizatorului anonim nu este cunoscută de sisteme, OSIM nu poate permite
dezvăluirea de informații către entități cu identitate neverificată.
A doua opțiune este accesul de autentificare. În acest caz, utilizatorul și-a creat un
profil în portalul OSIM, s-a autentificat și astfel în sistemele electronice ale OSIM-ului
acest utilizator are o identitate. Din acest motiv, atunci când utilizatorul face
dovada că este cine pretinde a fi, OSIM îl poate lăsa să vadă date sensibile despre
aplicațiile pe care le deține.
Accesul autentificat are multe avantaje. Utilizatorii beneficiază de funcționalități
speciale. Aceștia pot vizualiza un istoric al aplicațiilor electronice pe care le-au
depus folosind Front Office-ul OSIM, utilizatorii pot vizualiza informații actualizate
despre portofoliul de obiecte IP care sunt considerate a fi deținute de ei. Aceste
informații pot fi vizualizate oricând și oriunde, deoarece sunt disponibile online.

2.Acces autentificat – caracteristici și avantaje
2.1.

A rămâne anonim vs autentificare

Indicația dacă utilizatorul este conectat sau nu se află în antetul paginii, indiferent
de ce fel de aplicație dorește să pornească utilizatorul.
Dacă în colțul din dreapta sus al ecranului, mesajul spune „Logare”, atunci
utilizatorul este anonim.

Dacă utilizatorul pornește o aplicație când este anonim, el va depune acea aplicație
în mod anonim.
Dacă, pe de altă parte, utilizatorul dorește să pornească o aplicație ca utilizator
conectat, trebuie să se autentifice în portalul OSIM, înainte de a porni aplicația.

Important: Dacă utilizatorul pornește o aplicație și în mijlocul acesteia
decide să se autentifice, după logare, informațiile completate înainte de
autentificare se vor pierde!

Pentru a se conecta utilizatorul face clic pe butonul „Logare”. Dacă utilizatorul este
deja conectat la portal, făcând clic doar pe acel buton se va autentifica în aplicație.
În cazul în care utilizatorul nu s-a conectat anterior în portal, acesta va fi
redirecționat către pagina de logare a portalului.

Aici utilizatorul trebuie să introducă numele de utilizator și parola și să facă clic pe
butonul „Sign in”.
Când utilizatorul s-a identificat, va fi redirecționat înapoi la ecranul inițial al
aplicației pe care a dorit să o pornească.

În colțul din dreapta sus al ecranului este indicat faptul că utilizatorul este
autentificat prin afișarea numelui său și a butonului „Delogare”. Numele
utilizatorului va fi numele său personal dacă este marcat ca persoană fizică în portal

sau va fi numele persoanei juridice dacă utilizatorul este marcat ca atare în profilul
său.

2.2.

Importul detaliilor despre utilizator

Această funcționalitate este prezentă numai pentru utilizatorii care sunt autentificați
în portal.
Când un utilizator pornește o nouă aplicație, în funcție de rolul pe care îl are
utilizatorul în portal, detaliile vor fi completate automat în anumite secțiuni, sau
utilizatorul va avea posibilitatea de a le completa făcând clic pe un buton.
2.2.1. Import automat al detaliilor solicitantului din profilul utilizatorului
Atunci când utilizatorul este marcat în profilul său de portal cu rolul
„Solicitant/Proprietar”, detaliile sale vor fi importate automat în secțiunea
„Solicitant” a oricărui tip de aplicație pornește utilizatorul.
Să luăm, de exemplu, începerea unei noi cereri pentru înregistrarea unei mărci
comerciale. La primul pas al procesului de depunere, utilizatorul poate vedea că
există deja detalii completate în secțiunea „Solicitant” și o privire mai atentă
dezvăluie că detaliile solicitantului se potrivesc cu detaliile utilizatorului din portal.

Detaliile importate pentru solicitant, care provin din profilul utilizatorului, nu pot fi
eliminate. Utilizatorul poate vedea ce detalii sunt completate în formular făcând clic
pe butonul de editare (

).

Detaliile nu pot fi editate.
2.2.2. Import automat al detaliilor reprezentative din profilul
Atunci când utilizatorul este marcat în profilul său de portal cu rolul „Reprezentant”,
detaliile sale vor fi importate automat în secțiunea „Reprezentant” a oricărui tip de
aplicație pornește utilizatorul.

Să luăm, de exemplu, începerea unei noi cereri pentru înregistrarea unei mărci
comerciale. La primul pas al procesului de depunere, utilizatorul poate vedea că
există deja detalii completate în secțiunea „Reprezentant”, iar o privire mai atentă
dezvăluie că detaliile reprezentantului se potrivesc cu detaliile utilizatorului din
portal.

Aceste detalii reprezentative importate nu pot fi eliminate. Utilizatorul poate vedea
mai multe informații doar făcând clic pe butonul de editare (

).

Detaliile persoanei respective nu pot fi editate. Utilizatorul poate încă atașa o
împuternicire dacă dorește. Desigur, după adăugarea atașamentelor, pentru ca
acestea să fie salvate, utilizatorul trebuie să facă clic pe butonul „Salvare”.
2.2.3. Import automat al detaliilor designerului din profilul utilizatorului
Importul automat al detaliilor designerului din profilul utilizatorului este disponibil
numai pentru aplicațiile electronice de înregistrare a designului. Aici, similar
celorlalte două importuri automate, utilizatorul trebuie să fie autentificat și marcat
în profilul său cu rolul „Autor”.
În acest caz, când utilizatorul ajunge la a treia etapă din procesul de depunere,
poate vedea că datele sale sunt completate automat în secțiunea de proiectare.

Utilizatorul nu poate elimina detaliile, importate din profilul său. Singura opțiune aici
este să vizualizați detaliile importate, făcând clic pe butonul de editare (

).

Utilizatorul nu poate edita detaliile persoanei, dar poate adăuga atașamente dacă
dorește. Desigur, după adăugarea atașamentelor, pentru ca acestea să fie salvate,
utilizatorul trebuie să facă clic pe butonul „Salvare”.
2.2.4. Utilizatorul a inițiat importul noului proprietar/licențiat/creditor rem din
profilul utilizatorului
În cazul în care utilizatorul este marcat în profilul său ca „Solicitant/Proprietar”,
detaliile sale pot fi importate în secțiunile noului proprietar, licențiat sau creditor
rem din serviciile electronice pentru transfer, licență sau drepturi reale de
înregistrare pentru marcă sau desen.
Să luăm, de exemplu, transferul de servicii electronice pentru marcă comercială.

Utilizatorul poate observa butonul pentru a importa detaliile noului proprietar din
profilul utilizatorului.

Dacă se face clic pe acest buton, detaliile profilului utilizatorului sunt importate ca
nou
titular.

În acest caz, detaliile importate pot fi șterse.
Dacă utilizatorul decide să editeze detaliile, el poate vedea că aceste câmpurile
sunt dezactivate.
Un caz special este prezent în serviciile de înregistrare a dreptului real pentru
marcă sau desen. Acolo, în secțiunea pentru creditor rem, utilizatorul poate importa
din nou detaliile din profilul său. Dacă face aceasta, apare o înregistrare:

Dacă utilizatorul deschide această înregistrare pentru editare, el poate vedea că
toate câmpurile sunt dezactivate, cu excepția câmpurilor pentru adăugarea unui
atașament și specificarea tipului rem.

Specificarea tipului rem este obligatoriu, iar utilizatorul nu poate continua fără a
completa tipul rem.
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Atunci când utilizatorul este marcat în profilul său ca „Solicitant/Proprietar” sau
„Reprezentant”, în toate aplicațiile de servicii electronice el/ea își poate importa
detaliile în secțiunea „Semnătura”.

Pentru aceasta, utilizatorul trebuie să facă clic pe butonul „Importă semnătură”. În
acest fel, sistemul va prelua detaliile din profilul utilizatorului și va adăuga o
înregistrare în această secțiune „Semnătura”.

Numele importat este numele persoanei fizice și rolul acesteia în portal – solicitant
sau reprezentant.

Detaliile nu pot fi editate.

2.3.
Posibilitatea de a vizualiza detaliile aplicațiilor depuse în
My e-Filings

Un mare avantaj al depunerii cererilor ca utilizator conectat este că, în portal,
utilizatorul poate vizualiza toate aplicațiile pe care le-a depus și poate verifica
detaliile acestora. Această funcționalitate este prezentă în My e-Filings din portal.

Aici utilizatorul poate selecta tipul de aplicații pe care dorește să navigheze. De
exemplu, să răsfoim aplicațiile e-Marks.
După ce face clic pe butonul e-Marks, utilizatorul este redirecționat către o altă
pagină unde pot fi vizualizate toate cererile de înregistrare a mărcii înregistrate
electronic de către acest utilizator.

Dacă utilizatorul face clic pe pictograma de vizualizare pentru o aplicație, va putea
vedea toate detaliile aplicației. Din pagina detaliată, documentul pentru respectiva
aplicație poate fi descărcată.

2.4.
Posibilitatea de a vizualiza informații actualizate pentru
aplicații, depuse din profilul specific
Există o altă funcționalitate în portal care permite utilizatorilor autentificați să vadă
informații actualizate despre aplicațiile lor.
După ce un utilizator conectat depune o cerere de înregistrare a mărcii sau a
modelului, iar cererea este procesată de OSIM, utilizatorul o va putea vizualiza într-o
parte specială a portalului, numită My IP Objects.

Aici utilizatorul poate decide ce fel de aplicație dorește să vadă și face clic pe
butonul corespunzător.

Atunci când utilizatorul face clic pentru a-și vedea notele, el poate vedea toate
aplicațiile pe care le deține în portal și poate vedea detaliile acestora.

Detaliile de aici se pot schimba. Fiecare modificare pe care experții OSIM o fac
asupra unei anumite aplicații a utilizatorului va fi sincronizată și astfel utilizatorii pot
fi actualizați cu privire la ceea ce se modifică în aplicațiile lor.
Important: Funcționalitatea My IP Objects diferă foarte mult de funcționalitatea My
e-Filings. În al doilea, detaliile nu se schimbă niciodată. Detaliile din My e-Filings
sunt un instantaneu a ceea ce a fost depus inițial de utilizator și nu sunt niciodată
actualizate.

Important: Dacă o cerere este depusă electronic, ar putea dura timp pentru ca
aceasta să fie afișată în pagina Obiectele mele IP, deoarece trebuie procesată de
experții OSIM.

