6 accions per millorar la visibilitat
la difusió de la recerca
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SIGNA les publicacions
sempre igual

Segueix les recomanacions del Nom Bibliogràfic Únic per
triar una forma preferent de nom i de la institució.
[Garanteix la recuperació i la
visibilitat de l’autor i de la UPC
en bases de dades i cercadors]

i

FUTUR. Portal de la producció
científica dels investigadors de la UPC

Completa les teves dades al teu perfil d’investigador:
 àrees d’expertesa
 foto
 altres identificadors des de DRAC: ORCID, Scopus
Author ID i ResearcherID
 altres xarxes (ResearchGate, Mendeley, LinkedIn, etc.)

[Millora la visibilitat
de l’investigador i de
la seva producció]

Adjunta el postprint dels articles a DRAC perquè apareguin
a FUTUR.
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ORCID

Registra’t a orcid.org per obtenir el teu identificador.
Completa les dades:
 variants de nom d’autor
 correu de la UPC
 a Websites enllaça al teu perfil de FUTUR
 a Employment indica l’EPSEM i la UPC
 afegeix a Works les teves publicacions des de
Scopus (Scopus to ORCID), Mendeley o Google
Scholar (amb BibTeX) o WoS (ResearcherID)
Afegeix sempre el número d’ORCID quan presentis un
manuscrit a una revista o congrés.
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Scopus Author ID

Vincula amb ORCID:
 vés al formulari Authors a Scopus i cerca el
teu nom
 clica sobre el nom i a la pantalla Author
details marca Add to ORCID
Scopus assigna automàticament un Author ID a
cada autor. Verifica que les publicacions noves
s'atribueixen correctament.
Crea una alerta:
 a Author details clica sobre Follow this author

Completa el teu perfil de Mendeley: arrossega les teves
publicacions a la carpeta My publications.

ResearcherID

Registra’t a researcherid.com per obtenir l'identificador únic de
Web of Science:
 completa les dades: Other names i My institutions
Vincula a ORCID:
 clica a Get or associate an ORCID, accedeix al compte
d’ORCID i clica Authorize

Afegeix les publicacions des de la base de dades WoS, cerca i
selecciona, i al botó desplegable marca Save to ResearcherID - I
wrote these.
Crea una alerta:
 cerca a WoS pel teu nom i clica Create Alert
Afegeix sempre cada nova publicació a ResercherID: Save to
ResearcherID - I wrote these

Més perfils d’investigador i
xarxes socials

Crea un perfil a Google Scholar, clica a My citations,
afegeix les teves publicacions i segueix les citacions i els
indicadors bibliomètrics com l’índex H.
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Afegeix les teves publicacions a ResearchGate o
Academia.edu o també a LinkedIn.
Difon sobre la teva recerca a través de Twitter:
inclou el DOI o handle de les publicacions, utilitza
hashtags relacionats amb la temàtica i menciona
altres investigadors.

[La
identificació
única
dels
autors evita errors posteriors en
estudis bibliomètrics i rànquings]

