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În luna martie 2016, o nouă versiune a MGS a fost pusă la dispoziția utilizatorilor Sistemului de la
Madrid pe site-ul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI). Această versiune aduce
îmbunătățiri și include noi funcții destinate consolidării utilității de aplicare a MGS și de a facilita
accesul la informația privind clasificarea produselor și serviciilor.
MGS are următoarele funcții noi:
Note explicative în toate limbile: Notele explicative ajută la clasificarea corectă a termenilor care
nu se regăsesc în Lista alfabetică a produselor și serviciilor. Aceste note explicative sunt acum
disponibile în toate cele 17 limbi ale MGS.
Afișarea codurilor de grupuri similare și efectuarea cercetării după aceste coduri: Unele
țări au elaborat sisteme de codificare care facilitează căutarea unor grupuri similare de produse sau
servicii prin utilizarea codurilor cunoscute sub numele de "coduri de grupuri similare" sau
sisteme de taxonomie. Acestea pot ajuta la stabilirea listei de produse și/sau servicii înainte ca
cererea internațională să fie depusă. Ele sunt, de asemenea, folosite în unele oficii de PI în timpul
procesului de examinare (de ex. oficiile din Japonia (JPO) și Coreea (KIPO) au fost primele care au
transmis aceste coduri la OMPI).
Efectuarea cercetării după numărul de bază al indicațiilor din lista alfabetică a Clasificării
de la Nisa: Pentru a ajuta utilizatorii în gestionarea listei de produse și servicii, MGS afișează un
"număr de bază" atribuit fiecărei indicații din lista alfabetică a Clasificării de la Nisa. În noua versiune
a instrumentului, numărul de bază poate fi utilizat pentru a căuta indicații sinonime asociate cu
numărul de bază.
Actualizarea modulelor HELP și FAQ: Modulele de ajutor și FAQ (Frequently Asked Questions) au
fost actualizate în toate limbile curente pentru a oferi un suport mai bun și pentru a reflecta
îmbunătățirile recente ale instrumentului.
Extinderea listei de țări incluse în MGS: Numărul părților contractante ale sistemului de la
Madrid, incluse în MGS continuă să crească ajungând la 26, ianuarie 2016.
Sursa: INFORMATION NOTICE NO. 16/2016
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_16.pdf [1]
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