Handledning för registrering av uppgifter i ORCID och ResearcherID
Registrering av uppgifter i ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
Gå till https://orcid.org och notera särskilt följande:
1.
2.
3.
4.

Mata in biografiska och/eller anställningsuppgifter så att du lätt kan identifieras.
Mata in uppgifter om din utbildning.
Här kan du mata in uppgifter om forskningsanslag och vissa uppgifter är möjliga att importera.
Om du också vill visa dina publikationer på din ORCID-sida kan du importera befintliga
uppgifter från databaser och ResearcherID. Det är också möjligt att mata in uppgifter manuellt.
5. Om uppgifter till ditt ORCID-konto hämtas genom andra identifierare, visas dessa identifierare i
anslutning till ditt ORCID.

Särskilda anmärkningar
Under Import Works (se punkt 4 ovan) är ”Scopus to ORCID” ett lämpligt förstahandsval eftersom
Scopus dels innehåller ett stort antal publikationsposter, dels har en särskild författaridentifierare, Scopus
Author ID (se punkt 5 ovan), som kan kontrolleras och vid behov justeras i samband med import av
publikationer.
Uppgifter om publikationer som inte redan finns tillgängliga för import kan registreras manuellt direkt i
ORCID. Ännu så länge är dock referenshanteringsverktyget EndNote Online att föredra eftersom det
möjliggör registrering av fullständigare uppgifter om varje enskild publikation. Genom att
publikationsregister i EndNote Online kan kopplas direkt till ResearcherID, går det sedan att importera
uppgifter om enskilda publikationer till ORCID (se punkt 4 ovan).

Registrering av uppgifter i ResearcherID
Gå till http://www.researcherid.com och notera särskilt följande:
1. Mata in personliga uppgifter
2. Om du vill visa dina publikationer på din ResearcherID-sida: Importera befintliga uppgifter från
databaser. Välj i första hand Web of Science, eftersom detta efter en tid kopplar dina eventuella
publikationer i Web of Science till ditt ResearcherID. Ytterligare publikationer kan registreras
med EndNote Online (se nedan).
3. Information kan överföras från ResearcherID till ORCID. Detta möjliggör ökad synlighet för de
båda identifierarna och publikationer knutna till dem.

Ytterligare användningsområden för EndNote
EndNote Online och särskild programvara kan även användas för referenshantering i dokument. Mer
information finns på sidan Hantera referenser med EndNote och den särskilda guiden för EndNote.

Registrering av publikationer i ResearcherID med hjälp av EndNote Online
Från ResearcherID finns en länk till EndNote Online (se punkt 2 ovan): http://www.myendnoteweb.com/
Gör enligt följande när du kommit in i EndNote Online:
1. Importera eller mata in uppgifter om dina publikationer (se fliken Collect). Var noga med att
välja korrekt referenstyp (Journal Article, Book, Book Section osv) för respektive publikation.
2. Markera de referenser som ska kopplas till ditt ResearcherID. Välj sedan gruppen ResearcherID i
rullgardinsmenyn Add to group… ovanför publikationslistan. Publikationerna i den gruppen blir
synliga i publikationslistan på din ResearcherID-profil.

