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NASZ ZESPÓŁ

W budowę systemu IP DESK jest zaangażowanych kilkanaście osób. 

Poznaj niektórych członków zespołu.

Marcin Setlak

Prawnik, certyfikowany kierownik projektów 

informatycznych od 2005 roku. Udziałowiec 

w kilku spółkach z branży IT. Pomysłodawca 

i architekt platformy. Odpowiada za sprawne  

działanie oraz rozwój systemu.

Michał Jędrzejewski

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik 

patentowy od 2005 roku. Konsultuje 

i doradza najlepsze rozwiązania jakie 

powinien posiadać system informatyczny 

w kancelarii prawno-patentowej.



Po co optymalizować 

pracę w zakresie własności intelektualnej?

Przecież jest TM View, TM Class, Excel  

i inne narzędzia…

A ponadto mamy 

już system do zarządzania sprawami…



SPECJALIZACJA WYMAGA SPECJALIZACJI

• IP DESK wspomaga pracę w zakresie 

prowadzenia spraw dotyczących praw własności 

intelektualnej oraz praw własności 

przemysłowej.

• Pozwala zaoszczędzić czas.

• Obniża koszty codziennej działalności.

• Wspomaga kontrolę i nadzór nad pracownikami.

• Podnosi jakość współpracy z klientami.

• Działa w chmurze lub na serwerze klienta, jest 

dostępny 24h na dobę, 365 dni w roku.



KTO SKORZYSTA Z IP DESK

Klientami są podmioty posiadające więcej niż 50 spraw w swoim 

portfolio (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, 

wynalazki oraz sprawy sporne z tym związane).

• Kancelarie prawno-patentowe

• Branża farmaceutyczna

• Branża petrochemiczna

• Branża ubezpieczeniowa

• Branża finansowa

• Branża IT 

• Branża e-commerce

• Firmy z sektora FMCG (kosmetyki, spożywcza)

• Uczelnie wyższe (biura rzeczników patentowych, 

centra transferu technologii)



WYBRANI KLIENCI



SKALOWALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

• Zaletą systemu jest możliwość instalacji w 

infrastrukturze klienta, co daje dużą 

elastyczność jak również możliwość realizacji 

modelu bezpieczeństwa danych w ramach 

własnych zasobów.

• Równolegle system działa również jako 

rozwiązanie chmurowe – naszymi dostawcami 

w zakresie rozwiązań typu cloud jest OVH oraz 

AMAZON. Serwery znajdują się na terenie OEG.

• Dla rozwiązania chmurowego przygotowana jest 

funkcjonalność pozwalająca na wykonywanie 

samodzielnie backupu bazy danych oraz 

plików.

• Możliwość uruchomienia dwuskładnikowego 

logowania oraz numerów IP, z których można 

się logować do systemu.



CO UŻYTKOWNIK MOŻE ZROBIĆ 

W DANEJ SPRAWIE

1. Zarządzać terminami, opłatami, czynnościami.

2. Generować dokumenty z szablonów np. o wygaśnięciu prawa.

3. Otrzymywać automatycznie przypomnienia o istotnych terminach 

w każdej sprawie.

4. Gromadzić dokumenty i pliki.

5. Prowadzić korespondencję e-mail.

6. Prowadzić dziennik korespondencji pisemnej.

7. Tworzyć i rozdzielać zadania w zespole.

8. Udostępniać wzory dokumentów.

9. Rejestrować i rozliczać przepracowany czas.

10. Na bieżąco porządkować wiedzę i dane dotyczące danej sprawy.

11. W czasie rzeczywistym monitorować znaki towarowe.

12. Wybrane informacje przekazywać klientom poprzez udostępniany 

im panel.



MONITORING ZNAKÓW TOWAROWYCH

• IP DESK jest zintegrowany z bazami firmy 

Clarivate. Tym samym dostarczamy usługi 

monitorowania znaków towarowych w Polsce, 

Unii Europejskiej, każdym państwie 

członkowskim UE jak również dowolnym kraju 

na świecie. 

• Obejmujemy zasięgiem 187 baz znaków 

towarowych i 254 kraje / terytoria. Dzięki temu 

gwarantujemy najszerszy zakres ochrony.

• Świadczymy również usługi związane 

z monitoringiem konkurencji.



PROSTE FORMY ROZLICZENIA

• Sposób rozliczenia

Jest naliczana w oparciu o liczbę  

aktywnych użytkowników systemu 

oraz liczbę prowadzonych spraw.

• Dogodne formy płatności

Kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

• Pełna wersja platformy 

w każdej kancelarii

Wszystkie moduły są dostępne 

w ramach jednej opłaty licencyjnej. 

Nie naliczamy żadnych 

dodatkowych opłat.



IP DESK REKOMENDOWANY PRZEZ PIRP

„ (...) Doceniamy Państwa inicjatywę i starania na rzecz 

podnoszenia jakości pracy rzeczników patentowych w 

naszym kraju. Uważamy, że nowe technologie są 

niezbędne w codziennej pracy każdego specjalisty, 

ponieważ coraz większa liczba danych wymaga 

sprawnego zarządzania. 

Ze swojej strony pragniemy wyrazić gotowość do 

poinformowania środowiska rzeczników o Państwa 

propozycji i że rekomendujemy IP DESK do używania w 

pracy rzeczników patentowych.”

Paweł Kurcman

Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych



Umów się 

na 20 minutową prezentację online:

https://calendly.com/ipdesk/presentation

Skorzystaj z możliwości 

bezpłatnego przetestowania programu.

https://calendly.com/ipdesk/presentation


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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