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A Scopus adatbázis a szerzői neveket egyedi azonosítók alapján különbözteti meg. Az adatbázis által generált számsorozat a kutatók egyértelmű
azonosításán túl segít a publikációs és idézettségi listák kezelésében, valamint az MTMT rendszerében a személyi adatlapon megadva egy
kattintással elérhetővé válnak a szerző Scopusban indexelt publikációi. További előnye a Scopus szerzői azonosítónak, hogy összekapcsolható az
ORCID kutatói és közreműködői azonosítóval is.
A szerző csak akkor fog szerepelni a rendszerben, ha olyan folyóiratban publikált, amelyet az adatbázis indexel. A kutató neve ebben az esetben
automatikusan benne lesz az adatbázisban, nincs lehetőség külön szerzői regisztrációra.

Szerző azonosítójának keresése a Scopusban
https://www.scopus.com
Az azonosító megkereséséhez első lépésként az adatbázisban a szerző nevére kell keresni, az Author Search keresési funkció használatával, a
vezetéknév és a keresztnév első betűjének megadásával. Ha gyakori névre keresünk, érdemes az intézményt is megadni az Affiliation mezőben.
A szerzők a szerzői indexben keresve (Author search) ellenőrizhetik, hogy az adatbázisba bekerült cikkek helyesen kapcsolódnak-e a nevükhöz.
A nevek találati listájában először csak azok a nevek jelennek meg, amelyekhez egynél több mű kapcsolódik az adatbázisban. A többi név
megjelenítéséhez a „Show Profile Matches with One Document” linkre kell kattintani a nevek találati listája fölött.

A szerzők intézmény szerinti további szűkítésére a találati listában is lehetőség van, ebben az esetben az intézmény megadásához, az Affiliation
menüponton belül a kiválasztott intézményt megjelölve majd a Limit to gombra kattintva van lehetőség.

Ezt követően a már szűkített szerzői listában a szerző nevére kattintva lehet a szerző adatlapját megnyitni a rendszerben, amely a Scopus
azonosítót is tartalmazni fogja. Ebben a listában az is látszik, hány publikáció szerepel az adott szerzőtől a Scopus adatbázisban, valamint a
művelt tudományterületek megnevezése. A publikációk számára kattintva a közlemények listája is megnyitható az oldalról.
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* A Scopusban található névváltozatok az adatbázisban indexelt folyóiratcikkekből származnak, manuálisan történő névváltozat felvitelére nincs lehetőség.

Scopus azonosító megadása az MTMT-ben:
A Scopus szerzői azonosító (Scopus ID) az MTMT személyi adatlapon az Azonosítók, Hivatkozások felirat alatt adható hozzá a szerző
adataihoz. Az azonosító ezt követően a nyilvános publikációs listában is megjelenik, ahol linkként fog működni; rákattintva automatikusan az
adatbázishoz vezet, ahol azonnal megtekinthetővé válik a szerző Scopus profilja valamint a Scopus adatbázisban indexelt publikációi.

