
Det kan være lidt af en udfordring for forskningsinstitutioner at få overblik over deres 

videnskabelige produktion, og kæde fakultet, studerene, forskere og ph.d.’er sammen 

med alle deres faglige og forskningsmæssige aktiviteter. Selv hvis du implementerer lokale 

forskerprofiler og informationssystemer på fakulteterne, kræver disse hyppig og vedvar-

ende manuel opdatering. Og det er ikke altid, at informationerne følger forskerne, hvis de 

flytter mellem institutter, fakulteter eller universiteter.

ORCID giver mulighed for sikkert og utvetydigt at kæde dine forskere sammen med 

deres korrekte og fuldt opdaterede videnskabelige produktion. Ved at integrere ORCID 

identifikatorer på tværs af det forskningsmæssige workflow, vil det akademiske miljø 

bedre kunne skelne og opsporer den enkeltes bidrag, hvad enten det er som forfatter, 

forsker, stipendiat, fakultet eller opfinder.

 ORCID forbedrer:
• Organisatorisk styring af information vedrørende fakultetets og 

medarbejdernes forskningsaktiviteter.

• Lokalisering og vurdering af videnskabelig produktion.

• Driftsteknisk kompatibilitet i forhold til egne 

forskningsregistreringssystemer. 

• Nøjagtighed i dine offentligt tilgængelige opgørelser.

• Dataudveksling og tilretning i forhold til 

nuværende autoriserede indestående   

forskningsaktiviteter og 

artikler.  

HVAD ER ORCID tilbyder et register af unikke, vedvarende 

forskeridentifikatorer, der er åbent, upatenteret, mobilt og 

forankret i de lokale miljøer. Med ORCID vil du lettere kunne 

styre det videnskabelige personales forskellige forskningsbidrag.   

Sammenkæd dine forskere 
med deres forskningsbidrag 

Hvordan laver vi en nøjagtig OPGØRELSE over styrker og svaghed-
er i vores forskning? Hvordan kan vi systematisk IDENTIFICERE 
fakultetets videnskabelige produktion? Hvem er vores EKSPERTER? 
Hvordan kan vi få en effektiv RETTESNOR for fonde og akkrediter-
ingsinstitutioners mangfoldige krav om registrering? Hvordan sikre vi, 
at vores autoriserede ARTIKELARKIV er opdateret?

Visit orcid.org to learn more.  
Join ORCID today and become part of the solution.

ORCID er en uafhængigt, almennyttigt 
organisation skabt til gavn for alle sine 
interessenter. Den er enestående i sin evne 
til at række på tværs af faglige discipliner, 
forskningssektorer og nationale grænser. 
Evnen til at kæde forskning og forskere sammen 
styrker den videnskabelige opdagelsesproces 
og forbedrer effektiviteten i forbindelse med 
forskningsstøtte og samarbejde. ORCID 
beskæftiger sig med alle forskningssektorer for 
at fremme disse mål. 

Vi vil gerne bruge ORCID 

til at gøre livet lettere 

for forskerne på Oxford 

University, der arbejder 

med institutionelle- og 

publiceringssystemer, 

ved at genbruge allerede 

tilgængelig information til 

styring af publikationsdata 

og indberetning. Mottoet er: 

Inddatér én gang – genbruge 

mange gange.
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