
Les organitzacions de recerca teniu  problemes per identificar amb precisió i facilitat 

els vostres acadèmics,  estudiants de postgrau i investigadors  per vincular-los amb les 

seves activitats professionals. Fins i tot si desenvolupeu perfils d’investigadors en sistemes 

d’informació locals ja que sovint aquests sistemes necessiten d’actualitzacions manuals, 

i a més a més, la informació que contenen no viatja amb l’investigador (que canvia 

d’organització),  ni tan sols es mou del departament en que va ser creada. 

ORCID us permet enllaçar de manera fiable i sense ambigüitat els vostres investigadors 

amb la seva producció acadèmica completa, correcta i actual. 

Integrant identificadors ORCID en el flux del procés de recerca la comunitat acadèmica 

serà més capaç de distingir les contribucions úniques de les persones com a autors, 

investigadors, becaris, professors i inventors.

 ORCID pot millorar:
• La gestió dels professors i informació de l’activitat de recerca del personal 

investigador.
• El seguiment i avaluació de la producció científica.

• La interoperabilitat amb d’altres sistemes d’informació científica, 
dins i fora de la institució.

• La precisió dels teus registres públics.
• L’intercanvi de dades i el compliment amb el dipòsit   

obligatori dels resultats i els articles d’investigació.

QUÈ ÉS ORCID pot ajudar-te a gestionar millor les publicacions  

dels teus investigadors proporcionant un registre únic 

d’identificadors persistents pels autors. És un sistema obert, no 

propietari, transparent, mòbil i basat en la comunitat.

Connecta els teus 
investigadors amb les seves contribucions

Com podem saber amb exactitud quina és la força i l’impacte de la nostra 

recerca? Com podem identificar de forma sistemàtica la recerca 

produïda pels nostres professors? Quin son els nostres experts? 

Com podem complir de forma eficient amb els requeriments dels 

organismes finançadors i les agències d’acreditació? Com mantenim el nostre 

repositori d’articles al dia?

Visita orcid.org per saber-ne més.
Uneix-te a ORCID avui i sigues part de la solució.

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 
fronteres nacionals. 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.  

“Volem fer servir l’ORCID 
per simplificar la vida dels 
investigadors d’Oxford que 
treballen  amb els sistemes 

institucionals i amb els editors. 
Els volem ajudar reutilitzant la 

informació ja disponible per a la 
gestió de dades de la publicació  

la presentació d’informes. 
El lema és: ‘Input 1 vegada- 

reutilització sovint.’”

Wolfram Horstmann, Director Asociado, 
Biblioteca Bodleiana, 

Universidad de Oxford
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