Uživatelský manuál

Oprava záznamů v databázích WOS a SCOPUS
3. 9. 2019

1. Žádost o opravy v databázi WOS
(v databázích WOS, Derwent, CCC, ISI Proceedings, Biological Abstracts, Biosis - od 2005,
opravy v ostatních databázích je nutné řešit s jednotlivými producenty)
Jak zažádat o opravu?
a) Formulář oprav přístupný na http://ipscience.thomsonreuters.com/techsupport/datachange/

Ve formuláři je vždy nutné uvést Accession Number - UT ISI s předponou WOS ve tvaru
WOS:000301236900001
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O jaké opravy lze žádat:
jméno autora a afiliace, adresy
název, klíčová slova a abstrakt
údaje o periodiku, číslování
granty a projekty
informace o konferenci
vydavatel
číslo patentu
citované reference
typ dokumentu (Article, Book, Letter, Proceedings Paper, Review…)
kódy jazyků
chybějící článek, čísla
Pokud některé změny nebudou akceptovány, Thomson Reuters zašle vysvětlení.
Za jak dlouho budou data opravena:
- záleží na druhu databáze, počtu záznamů ke změně, době, jakou bude trvat ověření změn ve
zdrojovém dokumentu, stáří záznamu, kolik času zaberou editorské a technické úkony ke změně.

b) Zažádání o opravu přímo z vyhledaného článku:
Suggest a corrections (v konkrétním záznamu)
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2. Žádost o opravy v databázi SCOPUS
Oprava autora
Oprava bibliografických údajů
Žádost o zařazení časopisu do SCOPUS
Opravu jména autora lze provést:
a) přímo z vyhledaného článku.
Proklikneme autora - vpravo vybereme Request author detail corrections.
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b) přes přímý link na opravu autora http://www.scopusfeedback.com/index.html

Zažádání o změnu bibliografických dat
a) Link na zaslání požadavku na opravu http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150
Kategorie dotazu – Missing document, document details are incorrect, je vhodné
přiložit scan článku.
b) Hlavní stránka - Help and contact – Contact us – formulář k vyplnění.
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Popíšeme chybné údaje, můžeme vložit soubor s naskenovaným
článkem, odkaz na vydavatele, upřesnění chyby a požadované opravy
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Žádost o zařazení časopisu do SCOPUS
Návod s odkazem na formulář –
http://cz.elsevier.com/za%C5%99azen%C3%AD-%C4%8Dasopisu-do-datab%C3%A1ze-scopus
TIP!!
Pokud chceme zjistit, zda je titul zahrnutý ve Scopus a případně zaslat podnět na jeho zahrnutí,
zkusíme nejdříve titul vyhledat.
Zde lze nahlédnout do seznamu:
http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0003/148548/title_list.xlsx
Další způsob je přes vyhledávání podle zdrojového dokumentu -Advanced Search – zadáme dotaz
např. RSCTITLE(*health*), po vyhledání ve fazetách rozklikneme vlevo ve fazetách Source Title).
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