Získejte unikátní ID
ORCID je registr unikáních identifikátorů pro výzkumníky, vědce,
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autory, budovaný jako otevřený, neproprietární, transparentní,
komunitně orientovaný systém. ORCID poskytuje trvalý digitální
identifikátor, který rozlišuje konkrétního vědce od všech ostatních a
podporuje automatické propojení všech pracovních aktivit.

ORCID jednoznačně rozlišuje
vědce se stejnými nebo
podobnými jmény. Bez tohoto
jednoznačného odlišení
zůstaneme u manuálního
zpracovávání svých bibliografií.
Umíme svůj čas využít lépe.

Mohu mít kontrolu nad evidencí svých vlastních záznamů? Jak mohu svým publikacím zajistit
větší prestiž ? Existuje způsob, jak redukovat
čas věnovaný administrativě a vykazování? Mám
kontrolu nad záznamem svého výstupu?

Marc Greenberg,
profesor slovanských jazyků a literatury,
Univerzita Kansas, USA

Bez ohledu na vědní disciplínu je v kariéře každého vědce rozhodující, aby
výzkumné organizace, poskytovatelé, vydavatelé, vědecké společnosti
a také kolegové vědci a akademici byli schopni rychle a jednoznačně
přiřadit konkrétní práci ke konkrétnímu vědci. ORCID pomáhá snadno
a spolehlivě propojovat vědce s konkrétním výstupem jako jsou články,
knihy, datové sety, vzory, experimenty, patenty aj.

Chcete-li si sledovat všechny
výsledky během své kariéry, má
smysl mít unikátní identifikátor.
Věřím, že ORCID se osvědčí.
Antonio Neves, profesor,
Federální univerzita ABC, Brazílie

ORCID rozpozná, že jste vlastníkem záznamů svých výsledků. Můžete
spravovat všechny informace z jednoho místa,nastavit si míru dostupnosti
údajů včetně těch veřejně zobrazovaných. Vidíte, jaké informace jsou
sdíleny pouze s důvěryhodnými partnery a kdo do této skupiny patří.
ORCID je založen na vzájemné kooperaci různých systémů a institucí.
ORCID umožňuje propojení s dalšími identifikačními systémy, včetně těch,
které jsou spravovány poskytovateli financí a vydavateli. S těmito systémy si
ORCID vyměňuje svá data. Registrace je pro všechny vědce zdarma.

ORCID je nezávislá, nevýdělečná
organizace, jejíž činnost zasahuje
do všech vědních oblastí bez ohledu
na státní hranice. Přináší možnost
propojit výzkum a vědce. Podporuje
spolupráci a procesy ve výzkumné
činnosti, zlepšuje efektivitu financování
výzkumu. ORCID spolupracuje se
všemi sektory vědecké komunity na
realizaci této vize.

Navštivte

orcid.org

Přidejte se k ORCID ještě dnes!

