Jak połączyć swój profil w Publons (dawniej ResearcherID) z ORCID ID?
Pierwszym krokiem jest założenie konta (rejestracja) na platformie Publons. Wskazówki, jak
to zrobić, znajdą PaństwoTUTAJ, a link do rejestracji na platformie Publons - TUTAJ
UWAGA: Pracownicy, którzy mają założony swój profil ResearcherID nie muszą rejestrować
się na platformie Publons. W kwietniu 2019 r. Publons został połączony z serwisem ResearcherID.
Numery identyfikatorów ResearcherID pozostały bez zmian, a wszelkie dotychczasowe łącza
prowadzące do profilu ResearcherID automatycznie kierują do odpowiedniej strony na platformie
Publons.
Do Publons można się zalogować bezpośrednio z platformy Publons lub ze strony Web of
Science (wejście do bazy ze strony Biblioteki Głównej , zakładka E-źródła i katalogi (następnie
z bocznego menu proszę wybrać zakładkę układ alfabetyczny, a z wykazu e-źródeł - bazę Web of
Science). Link do logowania znajduje się na pasku w prawym górnym rogu ekranu. Można również
wybrać link do Publons (w środkowej części górnego paska) i zalogować się bezpośrednio do Publons.
Jedno hasło umożliwia logowanie do wszystkich produktów firmy Clarivate Analytics (np. Web of
Science, Publons, EndNote, InCites).

W celu połączenia konta Publons z profilem ORCID ID należy po zalogowaniu wybrać zakładkę
Account, widoczną po lewej stronie w dolnej części ekranu.
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Na ekranie zostaną wyświetlone (w zakładce Connected accounts) dostępne opcje synchronizacji
konta Publons z innymi kontami. Proszę wybrać przycisk Connect odnoszący się do konta ORCID:

Po wybraniu tej opcji zostaną Państwo automatycznie przekierowani na stronę logowania do swojego
ORCID ID, w celu uwierzytelnienia danych.
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Jeżeli Państwo nie posiadacie identyfikatora ORCID ID, należy zarejestrować się w systemie ORCID.
Wskazówki jak to zrobić są dostępne TUTAJ.
Po zalogowaniu na swoje konto ORCID proszę autoryzować dostęp wybierając opcję Authorize
access.
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W razie potrzeby, połączenie kont można usunąć klikając w przycisk Remove widoczny po prawej
stronie.
Aby powrócić do Publons należy wybrać link Return to Publons znajdujący w dolnej części ekranu po
lewej stronie.

Konta w Publons i ORCID można również połączyć za pomocą zakładki Permissions.

Po wybraniu tej zakładki u dołu ekranu będzie widoczna opcja ORCID Settings:
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Proszę wybrać link Create or connect your ORCID ID. Zostaną Państwo automatycznie przekierowani
na platformę ORCID. Następne kroki są identyczne jak w przypadku połączenia kont z poziomu
Account, omówionym powyżej.
Aby automatycznie importować publikacje ze swojego konta ORCID ID do swojego profilu
w Publons, należy włączyć pozwolenie na swoim koncie, za pomocą wspomnianej wcześniej zakładki
Permissions. Można również pozwolić na automatyczne uzupełnienie konta w ORCID o publikacje,
które umieściliście Państwo w swoim profilu w Publons (ResearcherID).

Nowe publikacje do profilu można również dodawać do Publons z poziomu Private Dashboard po
wybraniu zakładki Publications poprzez:
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import publikacji z Web of Science,
wyszukanie publikacji za pomocą identyfikatora (DOI, PubMed ID, arXiv) lub tytułu publikacji
i import metadanych,
import rekordów bibliograficznych w formacie RIS, CSV lub BibTex.
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