
ResearcherID átkerül a 
Publonsra 

 2019. április 

 Tóth Szász Enikő 



ResearcherID és Publons 



Mikor kerül át a ResearcherID a Publonsra?  
 
 

Kommunikáció a ResearcherID felhasználüók felé: 
Április 2.: értesítő email a migrációról 
Április 5.: emlékeztető email 
Április 10.: utolsó emlékeztető email  

ResearcherID migráció a Publonsra 
Április 12-14. időszakban történik meg a ResearcherID adatok migrációja. 
Ezekben a napokban a RID profilok nem lesznek elérhetőek 
  

Április 15-től a Publonson élvezhetik tovább a kutatók ResearcherID 
nyújtotta szolgáltatásokat, egy újabb, javított környezetben. 



Mi fog változni? 
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A researcherid.com oldal automatikusan átirányít a 
a Web of Science ResearcherID oldalra a Publonson  
 
 

ResearcherID oldalon 
található tájékoztató, hogy 
ezentúl a Publonson 
található meg a 
ResearcherID  

ResearcherID 

On 1 April 2019, ResearcherID moved to Publons.  
 
Publons is the new environment where you can benefit from the 
improved Web of Science ResearcherID: add your publications, 
track your citations, and manage your presence across Web of 
Science. 
 
Sign in with your usual details to see your ResearcherID profile 
on Publons. If you do not have a ResearcherID, register with 
Publons now. 
 
If you have any questions, please see the  ResearcherID-Publons 
FAQs or contact info@publons.com.  

ResearcherID is now on Publons 

http://publons.com/pressreleaselinkgoeshere
http://publons.com/account/register
http://tbd
http://tbd
http://tbd
http://tbd
mailto:info@publons.com


Rekordok automatikus exportja és tisztítása 
 
 

ResearcherID publikációkat 
automatikusan 
átexportáljuk, szűrjük a 
duplumokat és ahol lehet, 
javítjuk a metaadatokat a 
Web of Scienceből és 
CrossRef-ből. 
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Bevezető: RID profil a Publonson 

  
Az első bejelentkezés után a felhasználók ezt az 
oldalat fogják látni.  

Andrew Preston, your ResearcherID is 
now on Publons 
 
Publons is the new environment where you 
can benefit from the improved Web of Science 

ResearcherID, add your publications, track 
your citations, and manage your record on 

Web of Science. 
 

You’ll find everything the same, but better. 
Click continue for a quick tour before seeing 

your ResearcherID profile on Publons. 
 

 

 
 

CONTINUE  

Web of Science ResearcherID: M-5306-2017 

RID felhasználó, aki nem rendelkezett előtte Publons fiókkal 

 
 
 

 
Your ResearcherID 
M-5306-2017 
 
Number of publications 
31 
 
Web of Science Times Cited 
674 
 
Most recent publication 
Low-energy V t 2g orbital …, 
2014 
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Bevezető: a RID profilja több lehetőséget tartogat 

  

A more complete profile, including 
your peer review and editorial work 
 
Your ResearcherID profile has a new look on 
Publons, with more ways to show your 

expertise to the world. 
 

Alongside your publications and Web of 
Science Core Collection citation counts, 

Publons is the only place you can track, verify, 
and showcase your peer review contributions 

for all the world’s journals (often 
automatically). 

 
 

 
 

 
 

CONTINUE 

Web of Science ResearcherID: M-5306-2017 

RID felhasználó, aki nem rendelkezett előtte Publons fiókkal 
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Bevezető: publikációk feltöltése a Dashboardról 

  

Manage your record from your private 
dashboard 
 
It is now easier than ever to add your 
publications and track citations. From your 

private dashboard you can import your 
publications from Web of Science, ORCID, or 

your bibliographic reference manager (e.g. 
EndNote, Zotero or Mendeley). 

 
Publications you add will show on your profile 

and update the Web of Science. 
 

 

 
 

CONTINUE  

Web of Science ResearcherID: M-5306-2017 

RID felhasználó, aki nem rendelkezett előtte Publons fiókkal 



1. Egyenes import a 
Web of Science Core 
Collectionből az 
egyéni  Private 
Dashboard oldalon. 

 

2. Import különböző 
forrásokból: ORCiD, 
DOI/címre keresés, 
vagy fájl feltöltése 

 

3. Automatikus 
javaslás: javasolt 
publikációk 
ellenőrzése 

 

 

Hogyan frissíthetem a profilomat új 
publikációkkal? 

Web of Science ResearcherID 
C-6816-2008 



4. Egyenes export a Web 
of Scienceből 

 

 

Hogyan frissíthetem a profilom új publikációkkal? 

Web of Science ResearcherID 
C-6816-2008 



1. Csoportra létrehozott fiókok 
 

2. Egyéni profil, ahol sok helytelenül feltüntett publikáció 
található 
 

3. Magán ResearcherID fiókok  

Mi nem kerül át a Publonsra?  
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Publons dashboard 

Web of Science ResearcherID 
 M-5306-2017 



ORCiD 
együttműködés 

● Bejelentkezés az ORCiD 
adatokkal a Publonsba 

● Publikációk importja az 
ORCiDból a Publons profilba 
egy kattintással  

● Publikációk és lektorálások 
exportja egy kattintással az  
ORCiDba 

Web of Science 
ResearcherID 
C-6816-2008 



1. Lektorálás partner folyóiratok számára 

A lektorálás feltöltésének rendszerében jelölje be, hogy a lektorálás 

megjelenjen a Publons profilban.  Figyelje a megerősítő emailt. 

Beállításokban megjelölheti az  'Automatically add reviews from 

partnered journals" lehetőséget. Így elég megjelölni  a lektorálás 

feltöltésének rendszerében a Publons lehetőséget.  

 

2. Köszönő email küldése: reviews@publons.com 

Keresse meg a “Thank you for reviewing” emaileket a folyóirat 

szerkesztőitől és küldje tovább: reviews@publons.com. 

  

3. Automatikus frissítés 

A partner folyóiratok számára végzett lektorálás automatikusan 

feltölthető akár 5 évre visszamenőleg. Elég megengedni 

az 'Automatically add reviews from partnered journals" opciót a 

beállításokban.   

 

4. Manuális feltöltés: pre-publication review forms here kitöltése 

és feltöltése.  

  

Új folyóiratokat, amelyek még nincsenek az adatbázisban, csak a 

Publons szerkesztői hozhatják létre. Ha szeretne új folyóiratot 

létrehozni, küldje el a folyóirat nevét, ISSN-t, weboldalát és egyéb 

releváns információkat az alábbi emailcímre: info@publons.com. 

 

 

 

Lektorálások feltöltése 

https://publons.com/dashboard/settings/review/
https://publons.com/dashboard/settings/review/
mailto:reviews@publons.com
https://publons.com/dashboard/settings/review/
https://publons.com/dashboard/records/review/create/pre/
https://publons.com/dashboard/records/review/create/pre/
https://publons.com/dashboard/records/review/create/pre/
mailto:info@publons.com


Ellenőrzött rekord letöltése 



Elismerések megjelenítése  

Hivatalos tanúsítványok letöltése  Nyilvánosan elérhető 
értékelés 

Highly Cited Researchers 

Publons Academy Mentors 
or Graduates 

 

Top peer reviewers 



Online, praktikus, lektorálással foglalkozó tréningkurzus kezdő kutatók 
számára. 

 Publons Academy 

• Szakértőkkel egyetemben kifejlesztett  
 

• 10 modul, rövid videokból, gyakorló lektorálásból és 
szupervízióból áll 

Learn More about Publons Academy 

A kutatók: 

 Magabiztosságot szerez a peer-review kompetenciáiban  

 Magasabb szintre emelhetik a tudományos írás készségüket  

 A szakterületük hivatalos szakértőjévé válhatnak  

 Megértik a peer-review folyamatot 

 Kapcsolatot létesíthet folyóiratok szerkesztőivel és azonnal 
kezdhetnek lektorálni 

https://publons.com/community/academy/


További források 
https://clarivate.savoinspire.com/hungary/ 



További források:  
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform   

http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of it s response submitted within this presentation.  
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly  
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms. 

Köszönöm 

Tóth Szász Enikő 

eniko.szasz@clarivate.com  

00420 777 075 025 


