Jak používat službu aktualizace profilů
Web of Science Group poskytuje institucím možnost dávkově aktualizovat Publons profily svých autorů.
Tímto způsobem můžete aktualizovat profily Publons a přidat identifikátory ResearcherID do publikací
napříč platformou Web of Science.
Jedná se o velmi pružné a dostupné řešení, kdy administrátor jednoduše odešle soubory s údaji o
autorech a jejich publikacích na adresu data@publons.com. Na základě poskytnutých údajů budou
aktualizovány profily Publons. Publikacím v produktech Web of Science Group budou přiřazeny
identifikátory RID a autoři budou informováni o změnách v jejich profilech.
Autoři s existujícím Publons profilem budou informováni o změnách vyžádaných jejich domovskou
institucí.
Autoři bez existující profilu Publons obdrží zprávu se soukromým odkazem, který slouží k aktivaci a
dokončení účtu před vytvořeného na základě žádosti administrátora z jejich instituce.
Podrobné instrukce dále v textu.

1. Administrátor vaší instituce odešle datový soubor do Publons
Pro využívání této služby požadujeme pouze základní údaje o autorech a publikacích.
Požadovaná data o autorovi
● Jméno
● Emailová adres (jedná se o e-mail autora, nikoliv o e-mail správce)
Volitelná pole: identifikátor ResearcherID / ORCID jsou-li známé, alternativní e-mailová adresa,
alternativní jméno, afilace (pozice, součást, instituce), URL dalšího profilu (např. profil autora na webu
instituce), klíčová slova / obor(-y)
Požadovaná data o publikaci:
● Identifikátor publikace (DOI, Web of Science Accession number)
NEBO
● Název článku
● Identifikátor autora (e-mailová adresa nebo identifikátor ResearcherID nebo jakýkoliv
identifikátor poskytnutý v údajích autora

Poznámka: v případě, že budou poskytnuty identifikátory publikací, budou za zdroj bibliografických údajů
použity ověřené zdroje dat (Web of Science nebo CrossRef). V případě, že byste chtěli přidat publikace,
které nemají DOI nebo Web of Science accession number, prosíme, připojte název časopisu/název
vydavatele, rok vydání a (případně) seznam autorů.
Příklad 1: jediný soubor
Údaje o autorech a publikacích je možné dodat v jedné tabulce:
Publication ID

Author email

Author name

WOS:1234567890

researcher.one@institution.e
du

Researcher One

ResearcherID
identifier(optional)

Příklad 2: dva různé soubory: tabulka autorů, tabulka publikací
Nebo můžete odeslat odděleně informace o autorech a o přiřazených publikacích:
Tabulka autora:
Author email

Author name

researcher.one@institution.edu

Researcher
One

researcher.two@institution.edu

Researcher
Two

Researcher
ID
identifier
(optional)

A-12342018

ORCID
(optional)

Alternative
names
(optional)

Dept

Role

One, R

Physics

Professor

English

Post-doc

0000-00034617-8560

Tabulka publikace:
Publication ID

Author email

WOS:1234567890

researcher
.one@institution.edu
researcher
.one@institution.edu

Title

Journal

The Future of Academic
Research

Journal of Publons

Tabulky s daty mohou být dodány ve formátech: csv, xls, xml, json obsahující data uvedená výše.
V případě, že jste nahrávali publikace pomocí souboru již do ResearcherID Admin Tools, můžete
pokračovat v používání stejného datového formátu i pro novou službu Publons.
V případě, že by v průběhu přípravy datových souborů vyvstaly nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat
data@publons.com.

2. Zpracování dat a zprávy vlastníkům účtů
E-mailové adresy a veškeré poskytnuté identifikátory poslouží výhradně k propojení publikací s již
existujícími autorskými profily na Publons.
Uživatelé s existujícím profilem Publons.
Těmto uživatelům budou připsány publikace uvedené v datových souborech, jakmile získáme
odpovídající data z věrohodných datových zdrojů (Web of Science nebo CrossRef) a po ověření, že
přidávané publikace nejsou obsaženy ve stávajících profilech. Současně upozorníme Web of Science, aby
byly údaje aktualizovány ve Web of Science.
Autoři budou informováni o aktualizaci profilu vyžádané jejich institucí.
Uživatelé bez vytvořeného Publons profilu
Tito uživatelé budou informováni prostřednictvím e-mailu, který je upozorní na před vytvoření jejich
účtu Publons. Oslovení autoři budou požádáni o dokončení účtu a vytvoření hesla. V rámci registrace
budou mít přístup k předpřipravenému profilu. Budou mít možnost upravit přednastavená data.
Poznámka: autoři musí bezpodmínečně potvrdit vytvoření účtu. Bez jejich spolupráce nebude možné
vytvoření veřejného profilu.

