Надайте нову перевагу
своїм членам
ЩО ТАКЕ

Для ефективної наукової
комунікації дуже важливі точність
пошуку та правильне визначення
авторства. Сприяючи цьому,
ORCID суттєво допомагає нашим
користувачам та нашим авторам.
Барбара Чен,
Modern Language Association
AGU використовує ORCID у своїх
картотеках, видавничих базах
даних та наукових працях. Для
товариства, його редакторів,
авторів та членів, можливість
унікальної ідентифікації вчених
важлива у багатьох аспектах,
від підвищення ефективності до
надання нових послуг і форм
підтримки.
Брукс Хенсон,
American Geophysical Union

ORCID може допомогти Вам вести більш якісний облік авторів
та рецензентів, забезпечуючи реєстр унікальних, постійних
ідентифікаторів учених, який підтримується зацікавленою
спільнотою на засадах відкритості, неприбутковості,
прозорості та мобільності. ORCID дозволяє Вам надійно та
однозначно зв’язати інформацію про своїх членів з повними,
точними та актуальними даними про їх професійну та творчу
діяльність, щоб допомогти відслідковувати їх унікальний
внесок у науку.

Як мені контролювати обліковий запис зі списком моїх
напрацювань? Як я можу бути впевненим, що всі мої
праці будуть помічені та принесуть мені визнання? Чи
є шлях, щоб витрачати менше часу на адміністративні
завдання та звітування? Чому кожен раз, подаючи запит
на грант, мені треба знову вказувати одні й ті ж дані?
Вашим членам потрібне визнання їх професійних та творчих здобутків. Вони
шукають додаткові шляхи отримання фінансування для своїх досліджень,
написання та рецензування наукових статей, підвищення кваліфікації та
розвитку своєї кар’єри.
В той же час, як асоціація Ви ставите собі багато питань:
• Чи можемо ми допомогти нашим членам, щоб їх внесок у науку отримував
більше визнання?
• Чи можемо ми скоротити витрати на підтримку наших баз даних авторів та
рецензентів?
• Як нам об’єднати дані про наших авторів, членів, учасників конференцій та
рецензентів?
• Як нам інтегрувати процеси видання, адміністрування членства та
організації конференцій?
• Де знайти найбільш кваліфікованих рецензентів?

ORCID дозволяє Вашим членам виокремити себе з-поміж інших учених і
ORCID
—
це
зв’язати дані про себе з даними про результати своєї професійної та
незалежна,
некомерційна
творчої діяльності. ORCID допомагає їм підтримувати в одному
організація, яка діє в інтересах усіх
місці всю ключову інформацію про себе. Для всіх
зацікавлених сторін і є унікальною
індивідуальних суб’єктів наукової діяльності участь
в аспекті охоплення всіх галузей
досліджень, наукових секторів, країн та
відкрита та безкоштовна.
регіонів. Можливість глобально зв’язати
дослідження і вчених сприяє вдосконаленню
науково-дослідного
процесу,
підвищує
ефективність фінансування науки та наукового
співробітництва. Щоб реалізувати це бачення,
ORCID співпрацює з усіма суб’єктами наукового
співтовариства.
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