Bliv Genkendt
HVAD ER

ORCID er et register over unikke forskeridentifikatorer, der er
åbent, upatenteret, mobilt og forankret i de lokale miljøer.
ORCID tilbyder dig et vedvarende digitalt forsker ID, der kan
skelne dig fra alle andre bidragsydere, og som understøtter automatisk sammenkædning mellem dig alle dine faglige aktiviteter.

ORCID handler om at skelne
din forskning fra andre med
samme eller lignende navne.
Hvis ikke denne uklarhed
fjernes, er vi fortsat nød til
manuelt at luge ud i vores
bibliografier.Vi har bedre ting at
bruge vores tid på!
Marc Greenberg,
Professor i slavisk sprog og litterature,
University of Kansas, U.S.

En unik identifikator giver god
mening når man skal holde
rede på en forsker og hans
eller hendes arbejde, gennem
hele dennes karriere. Jeg tror
ORCID er kommet for at blive.
Antonio Neves
Professor ved Universidade
Federal do ABC (UFABC), Brazil

Hvordan kan jeg sikre, at jeg får den ÆRE og ANERKENDELSE
der tilkommer mig? Kunne man ikke finde en måde at
REDUCERE tidsforbruget omkring det administrative arbejde
og INDBERETNINGSOPGAVERNE? Hvordan kan jeg STYRE
fortegnelserne over mine egne bidrag?
Det er afgørende både for din karriere, og for dit gode navn og rygte, at forskningsog andre videnskabelige organisationer og fonde, forlag, videnskabelige selskaber, og dine
forskerkollegaer, at man hurtig og utvetydigt kan identificere og henføre dit arbejde – og
kun dit arbejde – til dig uanset forskningsområde og arbejdsplads. ORCID kan let og
sikkert kæde dit unikke forsker ID samme med dine bidrag, hvad enten der er tale om
dataset, artikler, bøger, indslag i medierne, udsnit, eksperimenter, patenter og notesbøger.
ORCID kan genkende dig som ejer af din bidragsliste. Du kan gemme alle dine vigtigste
informationer på ét sted, og du styrer selv din egen personlige opsætning, heriblandt hvilke
informationer der må offentliggøres, hvilke der kun må ses af betroede samarbejdspartnere,
og hvem disse samarbejdspartnere i givet fald er.
ORCID baserer sig på driftsteknisk kompatibilitet med mange systemer og institutioner.
ORCID giver mulighed for tilknytning til andre identifikationssystemer, bl.a. dem

ORCID er en uafhængigt, almennyttigt
der driftes af fonde og forlag, og har fri dataudveksling med disse forsknings
organisation skabt til gavn for alle sine
informationssystemer. Forskere kan hurtigt og gratis lade sig
interessenter. Den er enestående i sin evne
til at række på tværs af faglige discipliner,
registrere i ORCID
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
Besøg
og lær mere.
at fremme disse mål.
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Tilmeld dig ORCID i dag, og bliv en del af løsningen.

