Proporciona un nou benefici al membre
QUÈ ÉS

Facilitat de localització i atribució
són essencials per una bona
comunicació acadèmica. ORCID
està en camí de convertir-se en un
ajut essencial d’investigació per als
nostres usuaris i els nostres autors.
Barbara Chen,
Modern Language Association

AGU està implementant
ORCIDS en els nostres registres
de membres, bases de dades,
editorials i articles.Tenir la
capacitat d’identificar de forma
única els científics ajuda a la
societat, als editors, als autors i
als membres de moltes maneres,
des de millorar l’eficiència a la
prestació de serveis i suport.
Brooks Hanson,
American Geophysical Union

ORCID pot ajudar-te a gestionar millor els teus autors i revisors
proporcionant un registre únic d’identificadors persistents pels
investigadors. És un sistema obert, no propietari, transparent,
mòbil i basat en la comunitat. ORCID et permet enllaçar
de manera fiable i sense ambigüitat, els  autors amb la seva
producció acadèmica completa, correcta i actual, i t’ajuda a tu a
estar al corrent de les seves contribucions úniques.

Com puc mantenir el control sobre el meu registre de contribucions?
Com puc assegurar el crèdit i el reconeixement per totes les
contribucions que he fet? No hi hauria d’haver una manera d’reduir
el temps que es dedica a requeriments administratius i elaboració
d’informes? Per què he de tornar a entrar les mateixes dades cada
vegada que demano una subvenció per un projecte?
Els teus membres necessiten ser reconeguts per la seva activitat professional. Busquen
oportunitats d’aconseguir subvencions per donar suport la seva investigació, per a la
creació i revisió d’articles acadèmics, i per al desenvolupament d’habilitats i credencials per
continuar la seva carrera.
Al mateix temps, com a associació tens algunes preguntes:
•

Podem donar suport als nostres membres fent que sigui més fàcil reconèixer les seves
contribucions?

•

Podem reduir el cost d’administrar i eliminar l’ambigüitat en les nostres bases de dades
d’autors i revisors?

•

Com podem unir els nostres autors, membres, assistents a congressos i revisors?

•

Com podem agilitzar els nostres processos pels autors, pels membres i per les
conferències?

•

On trobem els revisors més qualificats?

ORCID ajuda a que els seus membres es diferencien de qualsevol altre investigador i que
aquests creïn vincles automatitzats entre totes les seves activitats professionals. 		
ORCID els permet mantenir i controlar la totalitat de la seva producció 		
ORCID ajuda a que els seus membres
es diferencien de qualsevol altre        científica de manera segura i en un sol lloc. I la participació a ORCID
investigador i que aquests creïn vincles
		
és gratuïta per a tots els investigadors.
automatitzats entre totes les seves activitats
professionals. ORCID els permet mantenir
i controlar la totalitat de la seva producció
científica de manera segura i en un sol lloc. I
la participació a ORCID és gratuïta per a tots
els investigadors.
Visita
per saber-ne més.
Uneix-te a ORCID avui i sigues part de la solució.
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