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Az új Web of Science

Az információk 
gyorsabb megtalálása , 
oldalak gyorsabb 
betöltése mint a ma 
elérhető Web of 
Scienceben.

Letisztult felület, amely  
segíti a kutatókat a 
kutatói körforgás 
minden szakaszában 
szükséges 
szolgáltatások 
kihasználásában 

Az új alkalmazott 
technológia segíti, hogy 
a jövőben gyorsabban 
tudjuk 
továbbfejleszteni a 
felületet a felhasználók 
visszajelzése alapján
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Link a legújabb fejlesztésekre

Új Web of Science 
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• Napi értesítők a 
folyiratokról, cikkekről 
az adott témában 

• Cikkek egyszerű 
megosztása kutatókkal 
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Web of Science – okostelefonon is (myRA)

Accelerate your research 
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Felelősségteljes értékelések

Egyének teljesítményének 
értékelése többdimenziós 
mérőszámok segítségével, 
amelyek figyelembe veszik a 
kutató kutatói 
munkásságának időszakát  és 
a tudományterületeket 
közötti hivatkozási minták 
eltérését

Új kutatóértékelés – Beam plot

Kutatás integritásának támogatása és haladó elemzések

https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/profiles-not-metrics/
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Fejlesztés alatt: kutatási eredmények nyomon követése 

Preprint cikkek növelik a később megjelentett 
cikkek hivatkozási számát.1

✓ Áttörő kutatási eredmények láthatósága a 
megjelenés előtt

✓ Nyomon követheti, hogy az intézményének 
kutatási eredményi milyen gyorsan jutnak el 
a kutatóközösséghez

✓ Meggyőződhet arról, hogy az intézményét 
elismerik az új eredményekért 

Továbbfejlesztett szabadalmi kapcsolatok Preprints Index

1Fraser, N., 2019. The effect of bioRxiv preprints on citations and altmetrics. doi:10.1101/673665

Kutatások hatásának mérése a kereskedelmi 
forgalomba helyezett technológiákra gyakorolt 

hatása alapján 
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