Anbefalte dokumentformater
Vi anbefaler at kun de listede filtypene benyttes som vedlegg for å sikre dine rettigheter. Hvis
Patentstyret ikke kan åpne et dokumentformat og validere innholdet kan dette gå ut over
innleveringsdato.
Patentstyret anbefaler konvertering til PDF før innsending for alle dokumenter der det er mulig.
Viktigste unntak: Patenttegninger, varemerker, designbilder/tegninger, sammendrag og
sekvenslister.
Type
dokument

Filtype(r)

Filendel
se(r)

Bruksområdet og merknader

Tekstdokume
nt med og
uten grafikk

PDF

*.pdf

•
•

Office Word

Bilder og
grafikk

*.doc

•

*.docx

•

Open
Document

*.odf

•

*.fodf

•

JPEG

*.jpg

•

PNG

*.png

•
•

TIFF

*.tif

•
•

Presentasjone
r og regneark

Power Point

*.ppt,

•

*.pptx
Åpent
Dokument

*.odp,

Excel regneark

*.xls,

For kundens sikkerhet anbefaler Patentstyret dette
formatet der det er mulig/hensiktsmessig.
Unngå de siste versjoner hvor PDF kan inneholde
vedlegg i originalformat (innpakket)
Redigerbart format – anbefales konvertert til PDF før
innsending
Word-filer vil bli konvertert til PDF av Patentstyret
med muligheter for tap av innhold. Original
oppbevares uansett. Formler bør legges inn som
grafikk.
Redigerbart format – anbefales konvertert til PDF før
innsending
ÅpentDokument-formater blir også konvertert til PDF
med mindre sannsynlighet for tap. Original er
godkjent arkivformat.
Egnet for fotografi, og kompliserte bilder (skygger,
overganger, gradering)
Komprimert format
Ukomprimert format kun egnet til bilder og grafikk
med store flater i samme farge/struktur, eller ved
begrenset farge – gir tydeligere streker
Forskjellige typer særlig egnet til strektegninger eller
ukomprimert grafikk
Patenttegninger skal kunngjøres i TIFF ccitt g4
(faksimile) i sort/hvitt. Andre formater og bruk av
gråskala/farger kan føre til forringelse av kundens
rettighet.
Anbefaler konvertering til PDF før innsending da
innhold kan forsvinne ved arkivering

•

Anbefaler konvertering til PDF før innsending for å
låse innhold. Originalt format blir arkivert uendret.

•

Anbefaler konvertering til PDF før innsending da
formler og koder kan forsvinne ved arkivering

*.fodp

*.xlsx
Åpent
regneark

*.ods,

Rik tekst med
formattering

•

Anbefaler konverting til PDF før innsending for å låse
innhold. Originalformat blir arkivert uendret.

*.rtf

•

Ren tekst

*.txt

•

ZIP-filer

*.zip

•

Rent tekstinnhold, men hvor fonter og en del
formattering beholdes. Anbefaler konvertering til PDF
før innsending
Ren tekst uten formattering. Kan arkiveres, men
anbefaler konvertering til dokumentformatet PDF før
innsending.
Vi aksepterer ikke *.zip-filer.

Sekvenslister

Ren tekst

*.txt

•

Lydfiler
(Audio)

MP3

*.mp3

•

Ved levering av søknaden i Altinn må
dokumentformatet for sekvenslister i WIPO Standard
25 produsert av programvaren BiSSAP eller PatentIn
være *.txt
Foretrukket filnavn er *_ST25.txt
* kan erstattes av søkerens tekst for identifikasjon av
filen.
Anbefalt lydformat for komprimert lyd

MPEG2 og
MPEG4

*.mpg

•

Anbefalt lydformat for ukomprimert lyd

Videofiler

MPEG2 og
MPEG4

*.mpg

•

Anbefalt lydformat da konvertering ikke er nødvendig
før arkivering
Varemerker og design må kunngjøres som 2D-bilder
(se bildeformater) – som sekvenser eller
mosaikkbilder. Dette gjelder også 3D og
hologrammer.
Anbefaler konvertering til TIFF eller PDF før
innsending. De aller fleste nyere formater kan ikke
arkiveres. Konvertering hos Patentstyret gir høy risiko
for tap av innehold.
Varemerker og design må kunngjøres som 2D-bilder
(se bildeformater) – som sekvenser eller
mosaikkbilder. Dette gjelder også 3D og
hologrammer.
Kan ikke konverteres av Patentstyret uten stor risiko
for tap av innhold. Anbefaler konvertering til PDF før
innsending.
Filtyper som ender på *.page eller *.numbers kan ikke
åpnes av patentstyret. Bør konverteres til
tekstdokument før innsending
Kan ikke åpnes av Patentstyret. Bør konverteres til
annet hensiktsmessig format.

Andre
tekstformater

*.fods

•

CAD, tekniske
tegninger,
strekgrafikk

Ikke anbefalt

•

3D-grafikk og
hologrammer

Ikke anbefalt

•

Epostformater

Ikke anbefalt

•

”page” og
”numbers2

Ikke anbefalt

•

Filtyper uten
filendelse

Ikke anbefalt

•

