Sigues reconegut
ORCID és un registre únic d’identificadors per investigadors.

QUÈ ÉS

És un sistema obert, no propietari, transparent, mòbil basat en
la comunitat. ORCID ofereix un identificador persistent que et
distingeix de qualsevol altre investigador i que a més a més afavoreix
mecanismes d’enllaços per les teves activitats professionals.

ORCID diferencia la teva
recerca de la d’altres
investigadors que tenen noms
semblants al teu. Sense aquesta
desambigüació continuarem
triant a mà la nostra producció
bibliogràfica.Tenim millors coses
a fer amb el nostre temps.
Marc Greenberg, Professor of Slavic
Languages & Literatures,
University of Kansas, U.S.

Te molt sentit tenir un únic
identificador per estar al dia del
que produeixen els investigadors
al llarg de la seva carrera
professional. Crec que ORCID
ha arribat per quedar-se.
Antonio Neves
Professor, Universidade
Federal do ABC (UFABC), Brazil

rebo crèdit

Com puc estar segur de que
el
i el reconeixement
per totes les contribucions que he fet? No hi hauria d’haver una
manera de
el temps que es dedica a
administratius i a l’elaboració d’informes? Com puc
sobre el meu registre de publicacions?

reduir

requeriments
mantenir

el control

Independentment de la teva disciplina o del lloc on treballis, és crític per la teva reputació
i carrera que tant les organitzacions científiques com els finançadors de la recerca, les
societats professionals, els becaris de recerca i els investigadors de les universitats siguin
capaços d’identificar-te i atribuir-te el teu treball a tu i només a tu de forma ràpida i
fiable. ORCID t’ajuda fàcilment i de manera fiable a enllaçar la teva identitat amb les teves
contribucions a la recerca siguin articles, llibres, datasets, mostres, experiments, patents i
notes de laboratori.
Per ORCID tu ets el propietari del teu registre de publicacions. Pots mantenir tota la
teva informació clau en un sol lloc, i tu controles el nivell de privacitat de les dades. Tu
decideixes per exemple quina informació es mostra a tothom, quina és compartida només
amb tercers de confiança i qui són aquests tercers de confiança.
ORCID es basa en la interoperabilitat amb múltiples sistemes i institucions. ORCID et
permet enllaçar amb altres sistemes d’identificadors, inclosos aquells creats i mantinguts
per editors i agències de recerca, i intercanviar dades gratuïtament amb aquests

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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sistemes d’informació de la recerca. El registre es gratuït i ràpid per tots
els investigadors.

Visita

orcid.org per saber-ne més.

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

