KUTATÁSTÁMOGATÁS SOROZAT

Felhasználói segédlet ORCID azonosító használatához
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
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Az ORCID egy olyan 19 karakterből álló azonosító, amely az eltérő szakirodalmi és egyéb adatbázisokban alkalmazott szerzői azonosítókat
összeköti. Az ORCID létrehozásához regisztráció szükséges, amelyre a http://orcid.org/ oldalon a For Researchers/Register for an ORCID
menüpont alatt van lehetőség. A regisztrációt követően automatikus üzenet érkezik a megadott email címre, az üzenetben található linkre
kattintva aktiválható a regisztráció. Bejelentkezni a for Researchers/ Sign in menüpont segítségével lehet.

Kötelezően kitöltendő adatok:
Név
Email cím
Jelszó
Nem kötelező adat:
Email értesítések gyakoriságának beállítása

A Bejelentkezést követően a szerző ORCID profilján megadhatók további információk, mint például az ország, saját tudományterület
kulcsszavai, vagy a saját honlap címe. Az Életrajzi részben rögzíthetők a tanulmányok, munkahelyek, elnyert díjak, sikeres, finanszírozott
pályázatok. A profilban szereplő információkra vonatkozóan adatvédelmi beállítások is megadhatók: Korlátozott hozzáférés, Csak személyes
hozzáférés, vagy Szabadon bárki számára megtekinthető. A korlátozott hozzáférés esetében az adatok csak azon adatbázisok számára
megtekinthetőek, amelyeket a szerző hozzákapcsolt ORCID profiljához. Az ORCID azonosítóhoz QR kód (kétdimenziós vonalkód) is készíthető,
amely a beolvasást követően linkként a szerző ORCID adatlapjára vezet.

Életrajzi adatok
Saját ORCID
azonosító
Adatvédelmi
beállítások

QR kód készítő

Szerző által
megadható
további adatok

Publikációk kezelése – Szinkronizálás:
Az ORCID szinkronizálása a szakirodalmi adatbázisok szerzői azonosítóival lehetőséget nyújt a különböző adatbázisokban megtalálható
publikációk, valamint névváltozatok egységes kutatói profilon történő kezelésére. Az azonosítók összekötése az Add Works/Search and Link
menüpont segítségével tehető meg. Az adatbázis nevének kiválasztása után az Authorize gombra kattintva engedélyezhető a művelet. A
szinkronizálás adatbázisonként különböző, az ORCID szerzői adatlapon található személyes adatokat nem módosítja, az összekapcsolással járó
műveletekről az engedélyezés előtt tájékoztat. Az ORCID nem kezel idézettségi adatokat, ezért csak a közlemények importálhatók, rögzíthetők.

Az ORCID jelenleg az alábbi adatbázisokkal szinkronizálható:







Airiti;
Australian National Data Service Registry;
CrossRef metadata search;
Datacite;
Europe Pubmed Central;
ISNI2ORCID search and link;







KoreaMed;
MLA International Bibliography;
Redalyc;
Web of Science (ResearcherID);
Scopus;

A szinkronizált adatbázisok az Account Settings menüpontban ellenőrizhetők, törölhetők:

Szinkronizálás napja
Hozzáférés típusa

Hozzáférés törlése

Szinkronizálás néhány kiemelt adatbázis esetében:
Scopus
A szinkronizálás első lépéseként vezetéknév, keresztnév, valamint az intézmény megadása szükséges. A Start gombra kattintást követően a
rendszer kilistázza a keresésnek megfelelő lehetséges névváltozatokat. A listában megtalálható névváltozatok kijelölhetőek, a következő gombra
kattintva legördülő listából választható ki milyen egységes név jelenjen meg a kutatói profilon. A kutató közleményeinek és profiljának
áttekintése után az ORCID oldalon az ORCID azonosító és jelszó megadásával a két adatbázis összekapcsolódik, majd véglegesíthető az áttöltés.
A szerző Scopus adatlapján az ORCID azonosítója megjelenik, az adatbázisban indexelt új közlemények az ORCID profilon automatikusan
frissülnek.

Web of Science (ResearcherID)
A Web of Science adatbázisban létrehozható ResearcherID kutatói azonosító segítségével egyéni publikáció- és idézőlista állítható össze. A
ResearcherID a szerző számára a regisztrációt követően egyedi szerzői azonosítót biztosít, amelyet a rendszer automatikusan hozzárendel a
szerző Web of Science adatbázisban lévő publikációihoz, így közvetlen link jön létre a Web of Science-ben megtalálható közlemények és a
ResearcherID profil között.
A ResearcherID a Web of Science adatbázis felületén a My Tools / ResarcherID menüpont segítségével érhető el. Az azonosító létrehozását
követően kapcsolható össze az ORCID szerzői azonosítóval. A szinkronizálás során csak a kijelölt közlemények kerülnek áttöltésre, az ORCID
profil oldalt az adatbázis nem frissíti automatikusan az új közleményekkel. A két rendszer összekapcsolása során az idézők nem kerülnek
átvitelre, továbbra is csak a szerző ResearcherID oldalán tekinthetők meg, az ORCID oldalon a közlemény címe, Wos azonosítója, és
elérhetősége jelenik meg.
A szinkronizálás első lépéseként kiválaszthatók az importálni kívánt személyes vagy publikációs adatok. A profil egységesítése, valamint a
publikációk átvitele esetében is kijelöléssel választhatók ki a személyes információk, majd a közlemények. Az engedélyezést követően az
ORCID oldalon megjelenítésre kerül a ResearcherID.
Web of Science (ResearcherID) szinkronizálás lépései:

Web of Science (ResearcherID) szinkronizálás lépései:

Profil adatok és
ResearcherID áttöltése

Közlemények áttöltése

Publikációk kezelése – Kézi adatbevitel:
Ha a szinkronizálást követően további publikációkat is szeretne a szerző ORCID adatlapján megjeleníteni lehetőség van a közleményadatok kézi
rögzítésére is a + Add manually gombra kattintva.

Az űrlappal a következő típusú közlemények rögzíthetők:





Publikáció: A típuson belül található néhány kiemelt besorolás: Könyv, Könyvfejezet, Recenzió/Kritika, Szócikk (Szótárban,
Lexikonban), Szerkesztett könyv, Disszertáció, Folyóiratcikk, Kézikönyv, Kutatási jelentés, Rövid közlemény, Műhelytanulmány.
Konferencia: A típuson belül három besorolás választható: Absztrakt, Konferenciaközlemény, Poszter.
Szellemi tulajdon típuson belül: Oltalmi formák (Szabadalmak).
Egyéb: A típuson belül található néhány kiemelt besorolás: Művészeti alkotások, Tudományos adat, Találmány, Előadás (Beszéd),
Kutatás, Egyéb.

A besorolás kiválasztásának megfelelően változik az alcím alatt található Adatbeviteli mező, amelyben a következők szerint rögzíthető további
adat a közleményhez:






Folyóiratcím: Folyóiratcikk, Rövid közlemény választásakor;
Könyv cím: Könyvfejezetnél;
Intézmény: Disszertáció, Kutatási jelentések esetében;
Konferencia címe: Konferenciaanyagoknál;
Kiadó neve: Többi besorolásnál;

Folyóiratcikk rögzítésének adatlapja:
A kötelezően kitöltendő adatokat piros csillaggal jelzi a rendszer.

Kötelezően kitöltendő
adatok

A közleményekhez adatbázis
azonosítók is csatolhatók.
(például: Scopus, Wos)

Besorolásnak megfelelően
változó Adatbeviteli mező
(Folyóiratcikk rögzítésénél
a folyóirat címe)

Hivatkozási stílus:
A Közlemény idézéséhez legördülő menüből
Hivatkozási stílus választható (például: RIS,
BibTex). A Hivatkozási stílus segítségével
Bibliográfia-kezelő szoftverbe importálható a
közlemény.

Az azonosítókat beágyazva a kutatási munkafolyamatokba, automatikus kapcsolat hozható létre a kutatói tevékenységek, a kutatásokat
nyilvántartó adatbázisok között. A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) lehetővé teszi, hogy a szerzők rögzíthessék ORCID
azonosítójukat az MTMT szerzői adatlapjukon.
ORCID azonosító megadása az MTMT-ben:
Az ORCID szerzői azonosító az MTMT személyi adatlapon az Azonosítók, Hivatkozások felirat alatt adható hozzá a szerző adataihoz. Az
azonosító ezt követően linkként fog működni, rákattintva automatikusan az adatbázishoz vezet, ahol azonnal megtekinthetővé válik a szerző
ORCID profilja.

