Обліковуйте своїх авторів
ORCID може допомогти Вам вести більш якісний облік

ЩО ТАКЕ

авторів та рецензентів, забезпечуючи реєстр унікальних,
постійних ідентифікаторів учених, який підтримується
зацікавленою

спільнотою

на

засадах

відкритості,

неприбутковості, прозорості та мобільності.

Все, чим ми займаємось,
стосується даних, тому
нам потрібні надійні
ідентифікатори для
авторів. Але інших
надійних ідентифікаторів
авторів крім ORCID просто
немає.
Поль Петерс, Директор зі стратегій у
Hindawi Publishing

Система ORCID не лише
вдосконалює видавничі
процеси, вона також
дозволяє видавцям
зробити свій внесок у
вдосконалення процесів
діяльності установпартнерів, таких як
дослідні фонди та
університети.
Крейг Ван Дейк, віце-президент Global

Як нам вдосконалити процес подання рукопису? Як
ми можемо знизити витрати на облік та уніфікацію
своїх авторів та рецензентів у базах даних? Як нам
підвищити точність авторського пошуку? Чому ми
маємо так багато дублетних записів авторів? Де ми
можемо знайти кваліфікованих рецензентів?
Видавці наукових матеріалів стикаються з проблемами визначення авторства
щодня. Щоб адекватно відображати історію публікацій авторів, забезпечувати
якісний пошук за їх іменами, шукати і вести облік рецензентів, Ви вкладаєте
багато зусиль у підтримку баз даних з точними даними про учених. В умовах
відсутності унікальних ідентифікаторів авторів, часто Ви вимушені вручну
працювати з метаданими, щоб коректно зв’язати авторів з їх статтями.
Пов’язуючи учених з інформацією про їх доробок, ORCID виступає як
інформаційний центр, що дозволяє вченим та видавцям вести більш якісний
та продуктивний облік розпорошених результатів досліджень. ORCID
дозволяє Вам надійно та однозначно зв’язати своїх авторів з повним, точним
та актуальним переліком їх наукового доробку, дозволяючи таким чином
відслідковувати унікальний внесок учених у науку.
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ORCID допомагає видавцям:
•

•
ORCID
—
це
•
незалежна,
некомерційна
організація, яка діє в інтересах усіх
зацікавлених сторін і є унікальною
в аспекті охоплення всіх галузей
досліджень, наукових секторів, країн та
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.
UKR-Publishers-1213

Однозначно ідентифікувати та розпізнавати авторів.
Спростити процес подання рукопису.
Швидко знаходити читачів та рецензентів.
•

Покращити швидкість і точність авторського пошуку.
• Підтримувати

сумісність

зі

стандартами

збереження даних про статті та інші

Відвідайте

orcid.org, щоб дізнатися більше

Приєднайтеся до ORCID сьогодні та станьте частиною рішення.

