Gestiona els teus autors
Què és

ORCID pot ajudar-te a gestionar millor els teus autors i revisors
proporcionant un registre únic d’identificadors persistents pels
investigadors. És un sistema obert, no propietari, transparent,
mòbil i basat en la comunitat.

Tot el que fem està dirigit
cap a les dades per això
necessitem identificadors
d’autor fiables. I no pot
haver identificadors d’autor
fiables sense ORCID.

Com podem
el nostre procés de remissió de manuscrits?
la despesa de gestió i desambigüació de la nostra base
Podem
les cerques dels
de dades d’autors i revisors? Com podem
de registres d’autor? On
nostres autors? Per què tenim tants
?
podem Troba ràpidament autors i revisors més

Paul Peters, Chief Strategy Officer at
Hindawi Publishing

Els investigadors i els editors científics pateixen cada dia els problemes d’autoria. Tens

No només el sistema
ORCID permet millorar
els processos de publicació,
sinó que la participació dels
editors permet la millora
dels processos dels membres
com són les agències de
finançament i universitats.
Craig Van Dyck,Vice President, Global
Content Management, Global Research,
Wiley

agilitzar
reduir

dificultats per mantenir acurada la teva base de dades d’autor i cal tenir-la actualitzada per
tenir un històric d’autors, fer cerques per nom i trobar revisors. Donada l’absència d’un
identificador únic d‘autor t’has vist forçat a utilitzar tècniques de desambigüació manual de
metadades per tal de fer coincidir correctament els autors amb els seus articles.
Enllaçant els investigadors amb les seves publicacions, ORCID serveix de nucli d’informació
que permet als autors i editors gestionar de manera més eficient i eficaç la difusió de
resultats de recerca. ORCID et permet enllaçar de manera fiable i sense ambigüitat, els
autors amb la seva producció acadèmica completa, correcta i actual, i t’ajuda a tu a estar al
corrent de les seves contribucions úniques.

ORCID ajuda als editors:
•

Identifica i distingeix clarament entre autors.

•

Simplifica el procés de remissió de manuscrits.

•
ORCID, organització independent, sense
ànim de lucre dissenyada per beneficiar a
totes les parts interessades, és única en la
seva capacitat d’arribar a totes les disciplines,
sectors de recerca i països. La capacitat de
connectar la recerca amb els investigadors
afavoreix el descobriment científic i millora
l’eficiència de trobar finançament i col•laboració.
ORCID està animant a tota la comunitat de
recerca a compartir aquesta visió.
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millorar
duplicats
ben qualificats

Troba ràpidament lectors i revisors.
•

Millora la cerca acurada d’autor.
•

Manté el compliment amb el dipòsit obligatori dels
resultats i els articles d’investigació.

Visita

orcid.org per saber-ne més.

Uneix-te a ORCID avui i sigues part de la solució.

