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Technology Transfer Center 

Projektbeskrivning 

International Federation of Inventors Associations (IFIA) är en internationell förening med 

syfte att vara ett forum för idéutbyte och samverkan mellan nationella uppfinnarföreningar. 

IFIA grundades 1968 och omfattar idag 88 länder. 

IFIA önskar skapa en centralstyrd webbaserad plattform för teknologiskt informationsutbyte. Namnet på 

den nya plattformen är Technology Transfer Center (TTC). TTC skall kunna annvändas för 

informationsutbyte mellan alla medlemsföreningarna i IFIA varför en stark internationell prägel kommer 

att finnas. 

Målsättningen med plattformen är att uppfinnare snabbt och enkelt skall kunna nå ut med sina 

uppfinningar/iddér och därigenom hitta producenter och finansiärer, både nationellt och internationellt. 

En koordinator i varje land skall på nationell nivå ansvara för att hitta lämplig kontakt när en förfrågan 

kommer in via TTC.  

Eftersom TTC skall hantera en stor mängd information är det viktigt att stor vikt läggs på enkelhet och 

struktur. Det skall vara lätt och enkelt att lägga till, ta bort och hitta information. Detta uppnås genom en 

avancerad sökfunktion, indelning av information i olika kategorier samt användning av nyckelord (så 

kallade ”taggar” eller ”keywords”). 

Exempel på arbetsflöde i TTC 

En lokal uppfinnare har kontaktat sin nationella förening med en ny förfrågan. Koordinatorn har sett över 

förfrågan och beslutat att den är tillräckligt intressant för att gå vidare med. Koordinatorn loggar in i TTC. 

Väl inloggad har koordinatorn möjlighet att själv lägga in nya förfrågningar. Koordinatorn fyller i ett antal 

fördefinierade fält med information om den nya förfrågan och klickar sedan på ”Lägg till”. Förfrågan 

läggs då omedelbart till i systemet samtidigt som TTCs centrala koordinatorer uppmärksammans på att 

en ny förfrågan inkommit. De centrala koordinatorerna ser över förfrågan och godkänner den. När 

förfrågan är godkänd blir den synlig för samtliga koordinatorer med inloggning till TTC. Dels blir förfrågan 

synlig genom sökning i systemet och dels blir den synlig överst i listan över ”aktiva förfrågningar”. 

I förfrågan har den nationella koordinatorn fyllt i vad som efterfrågas (tillverkare, licenspartners, 

investerare etc.). Alla koordinatorer anslutna till TTC kan se denna information och har möjlighet att 

svara på förfrågan direkt i systemet. Ett antal svar med olika förslag på intressenterr inkommer på 

förfrågan. Koordinatorn blir automatiskt informerad via e-post varje gång ett svar inkommit på förfrågan. 

Koordinatorn väljer ut ett av svarsförslagen och markerar sedan förfrågan som ”stängd”. Det är ej möjligt 

att lämna svar på en stängd förfrågan, dock ligger den stängda förfrågan kvar i systemet för framtida 

referens och statistik. 
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Funktionalitet 

Nedanstående är endast förslag på funktionalitet. Listan behöver kompletteras, göras mer utförlig och 

detaljerad. Det primära syftet med listan nedan är att fungera som underlag för vidare diskussion mellan 

Gluteus och IFIA. 

• Personligt login för alla nationella koordinatorer. 

• Möjlighet för koordinatorer att lägga in nya förfrågningar i systemet 

• Möjlighet för koordinatorer att svara på aktiva förfrågningar. 

• Möjlighet att söka efter förfrågningar och koordinatorer. 

• Möjlighet att se en lista över alla aktiva förfrågningar och sortera denna lista på tex 

ursprungsland eller typ av information som efterfrågas. 

• Möjlighet för administratörer att genom TTC lägga till / ta bort / redigera förfrågningar och 

koordinatorer. 

• Primärt språk: engelska. Önskas stöd för flerspråkighet är detta inget problem. 

Finansiering 

Den löpande driften av TTC ska ske genom förmedlingsavgifter. 

För att en förfrågan ska läggas in i systemet debiteras uppfinnaren en registeravgift om USD 20,00. När 

uppfinnaren fått ett svar som denne vill gå vidare med, öppnar koordinatorn med hjälp av TTC 

kontaktuppgifterna till den svarande parten. För att erhålla kontaktuppgifterna måste uppfinnaren 

betala ytterligare USD 100,00. Det blir sedan uppfinnarens ensak att kommunicera den anvisade parten 

och genomföra nödvändiga förhandlingar. Vill uppfinnaren ha kvalificerad förhandlingshjälp kan denna 

anvisas av den nationella uppfinnarföreningen. Även TTC kan anvisa förhandlare (Technology Transfer 

Consultants). Kostnaden för denna expertmedverkan är en fråga mellan uppfinnaren och respektive 

konsult. 

 


