Výhody pro nové členy
ORCID ulehčuje správu autorů a
recenzentů tím, že vytváří registr unikátních
a trvalých identifikátorů vědců, založený
na otevřenosti a transparentnosti. ORCID
umožňuje spolehlivě a jednoznačně propojit
autory se záznamy jejich odborných aktivit.

CO JE

V dobré vědecké komunikaci
je nezbytná vyhledatelnost a
rozlišitelnost autora. ORCID je
na dobré cestě stát se základní
podporou výzkumu pro uživatele
a autory.
Barbara Chen,
Modern Language Association

AGU implementuje ORCID do
záznamů členů, redakčních
databází a článků. Možnost
jednoznačně identifikovat
vědce pomáhá naší společnosti,
vydavatelům, autorům a
členům v mnoha ohledech zvyšuje efektivnost poskytovaných
služeb a podpory.
Brooks Hanson,
American Geophysical Union

Mohu mít kontrolu nad evidencí svých vlastních
záznamů? Jak svým publikacím zajistím dobré jméno
a uznání? Existuje způsob, jak redukovat čas
věnovaný administrativě a vykazování? Proč bych měl
vkládat stejná data pokaždé, když žádám o grant?
Členové asociace potřebují, aby byli správně přiřazeni ke svým tvůrčím
výsledkům. Hledají další možnosti podporující jejich výzkumné projekty,
tvůrčí činnosti, recenzování vědeckých článků a rozvoj jejich další
vědecké kariéry.
Stejně tak se organizace ptají:
• Jak můžeme podpořit své členy při identifikaci jejich publikací,
grantů aj. výsledků?
• Můžeme snížit náklady na správu databází autorů a recenzentů?
• Jak můžeme odkazovat na autory, členy, účastníky akcí a
recenzenty?
• Lze zjednodušit procesy pro autory, členy, konference?
• Kde najdeme nejlepší recenzenty?

ORCID pomáhá členům odlišit se od ostatních vědců a automaticky
vytváří vazbu mezi nimi a jejich odbornými aktivitami. ORCID
ORCID je nezávislá, nevýdělečná
umožňuje spravovat a kontrolovat všechny informace
organizace, jejíž činnost zasahuje
bezpečně a na jednom místě. Zapojení do ORCID je
do všech vědních oblastí bez ohledu
všechny vědce zdarma.
na státní hranice. Přináší možnostpro
propojit výzkum a vědce. Podporuje
spolupráci a procesy ve výzkumné
činnosti, zlepšuje efektivitu financování
výzkumu. ORCID spolupracuje se
všemi sektory vědecké komunity na
realizaci této vize.

Navštivte

orcid.org

Přidejte se k ORCID ještě dnes!

