ResearcherID
ZPRACOVATEL S ADMINISTRÁTORSKÝM PŘÍSTUPEM – ŽÁDOST O PROXY PŘÍSTUP
K ÚČTU RID VĚDECKÉHO PRACOVNÍKA
Zpracovatel, který má administrátorská práva může zažádat u svých vědeckých pracovníků o
proxy přístup k účtu RID (povolení správy účtu). Aby mohl práva využívat, musí mu autoři souhlas
potvrdit. Poté má zpracovatel právo upravit profil, přidávat, mazat publikace, případně zažádat o
smazání účtu RID. Nemůže měnit hesla a bezpečnostní otázky a neovlivní zasílání info mailů od
Thomson-Reuters. Pomocí proxy přístupu může spravovat účty vědců (např. importovat publikace
z WOS, SCOPUS, ORCID, EndNote a ASEP).

Postup:
1. Zpracovatel - administrátor, který chce získat proxy přístup, si nejdříve vyhledá čísla účtů RID
vybraných vědeckých pracovníků (např. pomocí vyhledávání - Search) a přihlásí se do svého účtu RID
do administrátorského rozhraní.

1

ResearcherID
2. Zpracovatel zažádá o vytvoření proxy přístupu pomocí administrátorského nástroje Request Proxy
Access.

3. Zpracovatel zapíše do horního pole zapíše RID vědce, potvrdí „Send Email Request“. Pokud je RID
více, zapíší se postupně. Číslo RID se přestěhuje do List of outstanding request – čeká na schválení.
Po schválení obdrží zpracovatel mailem zprávu, že vědec žádost akceptoval.
Zde se objevuje hláška „Note that our system does not allow you to send a researcher a second
request“. Administrátor může tedy zaslat žádost vědci o povolení přístupu k účtu RID pouze
jednou.
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Potvrzení žádosti o proxy přístup

4. Vědeckému pracovníkovi přijde mail s informací o žádosti proxy přístupu. Přihlásí se do účtu RID,
systém zobrazí žádost v horní části stránky. Přejde do úpravy profilu - Manage Profile – Options –
povolí přístup.

Vědcův účet po přihlášení - systém hlásí aktuální žádost o proxy přístup

Manage profile – záložka Options
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K povolení je třeba zaškrtnout Accept a
potvrdit Submit
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Zobrazení povoleného proxy
přístupu

5. Administrátorské rozhraní - seznam účtů RID, ke kterým má zpracovatel schválený proxy přístup, je
v záložce Edit Researcher Profiles. Poklikem na jméno vědeckého pracovníka se dostane přímo do
jeho účtu RID. Poté může účet upravit (zkontrolovat zápis instituce, importovat publikace atd).
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