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

QUÈ ÉS

Una major precisió i
transparència dels resultats
de les investigacions

retorn de la inversió

Quin és el
(ROI) del finançament
que oferim per la recerca? No hauria de ser més fàcil
que
han fet els
de les nostres subvencions?

beneficiaris

saber

vinculades a una font de

Per dissenyar la teva estratègia de finançament i assegurar-te que la teva inversió serveix al

finançament o subvenció

seu propòsit has de ser capaç d’avaluar l’impacte dels teus programes. El desafiament rau

és vital per ajudar-nos a

en la vinculació fiable de les teves inversions amb els resultats de la recerca dels beneficiaris

entendre millor l’impacte
dels nostres fons.
Liz Allen, Head of Evaluation,
Wellcome Trust

receptors de les subvencions i beques.
ORCID permet als finançadors de recerca com tu, vincular de manera precisa i sense
ambigüitats els teus beneficiaris i la seva producció amb els fons que els has proporcionat.
Integrant identificadors ORCID en el flux del procés de recerca, des de la sol•licitud de la
subvenció, el seguiment i presentació d’informes fins la publicació i citació dels resultats, la
recerca i la comunitat acadèmica seran més capaços de distingir les contribucions úniques
de les persones com a autors, investigadors, becaris, facultat, i inventors.

ORCID pot millorar:
• Millora la cerca acurada d’autor.
• La gestió de les beques i els informes, incloent el control del ROI.
• La precisió dels teus registres públics.
• L’intercanvi de dades i el compliment amb el dipòsit obligatori dels resultats i els
articles d’investigació.
ORCID, organització independent, sense
• La gestió de l’activitat de recerca subvencionada.
ànim de lucre dissenyada per beneficiar a
totes les parts interessades, és única en la
• Interoperabilitat amb d’altres sistemes d’informació científica.
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
Visita
per saber-ne
recerca a compartir aquesta visió.
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més.

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

