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Citation Connection – všetko na jednom 
mieste 



Conference 
Proceedings Citation 
Index  

Data Citation 
Index 

Derwent 
Innovations 
Index  

Medline 

Biosis Citation 
Index  

Zoological 
Records  

Current 
Chemical 
Reactions  

Index Chemicus  

Web of Science 

Book Citation 
Index  

Knihy 

Konferencie 

Časopisy 

Data 

Chemické 

reakcie a 

zlúčeniny 

Patenty 

Current 
Contents 
Connect  

Citation Connection – mnohostranný zdroj 
vedeckých informácií 



Vyhľadávanie vo všetkých databázach:   
V poli „Topic” – mapovanie polí 

Web of Science (with  

Conference Proceedings  

and  Book Citation Index  

 

Title 

Abstract 

Author Keywords 

KeyWords Plus® 

BIOSIS Citation Index 

 
Title, Foreign Title  

Abstract  

Major Concepts, Concept Code(s)  

Taxonomic Data, Disease Data, 

Chemical Data, …  

Miscellaneous Descriptors 

Zoological Record Title, Book Title  

Abstract  

Broad Terms 

Descriptors Data  

Super Taxa, Systematics, Taxa 

Notes 

Derwent Innovations Index Title 

Abstract 

Equivalent abstracts 

Title terms 

Data Citation Index Titles 

Abstracts 

Repositary Name 

Data Study 

Data Set 

MEDLINE Title, Vernacular Title  

Abstract, Other Abstract  

MeSH Terms  

Keyword List  

Chemical, Gene Symbol, Personal 

Name Subject, Space Flight Mission 

Vyhľadávanie v poli Topic je rozšírený na 

viacero polí, takže aj „laici” môžu využiť 

rozšírenú indexáciu  



Vyhľadávanie vo všetkých databázach:  
Kategorizačné systémy 

•Web of Science: 1900 -  

 Journal Category 

• Current Contents Connect: 1998 

 Discipline Name 

• Biosis Citation Index: 1926 

 Major Concept 

• Zoological Record: 1864 

 Descriptors / Systematics 

•MEDLINE: 1950 

 MeSH Heading, Major Topic, Qualifier 

•  Derwent Innovations Index: 1963 

 Derwent Class Code 

• Data Citation Index 

 WoS Journal Category 



 
Ukážkový príklad: ilustrujúci hodnotu platformy ako celok 
aj jej kľúčových zložiek 

Gén BRAF, takisto známy ako proto-oncogene B-Raf alebo v-Raf 
murine sarcoma viral oncogene homolog B1 

 

Mutácie genu BRAF sú študované a monitorované pri nádorových 
ochoreniach. 
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BRAF Human Gene 
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HODNOTA PLATFORMY 
Vyhľadávanie vo všetkých databázach na BRAF 

Patenty 

Časopisy, 

konferencie, 

knihy 
Výskumné 

data 

Záznamy pochádzajú z  Web of Science, CC, Data 

Citation Index, Biosis, Biological Abstracts, Medline, 

Derwent Innovation Index, Current Contents 

Connect  
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Prístup k rôznym druhom 

obsahu  výskumu 

Na zozname sú rôzne typy dokumentov. Nenašli 

sme len články z časopisov, ale aj výskumné data, 

patenty, štúdie apod.  

Web of Science skutočne poskytuje kompletný 

obraz. 

HODNOTA PLATFORMY  
 Vyhľadávanie vo všetkých databázach na BRAF 
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HODNOTA PLATFORMY  
Multidisciplinárny obsah 

Plná rada odborov sa objaví na zozname. Táto 

téma sa objaví v mnoho disciplínach a 

výskumoch. Web of Science presne ukáže 

obrázok, ktorý odráža mnohostranný kontext 

vedeckých problémov.  

Zúžime vyhľadávanie na vedný  

odbor pre ďalšie skúmanie  

Všimnite si, že niektoré odbory nemusia byť 

intuitívne spojené s BRAFom (napr. nursing, 

government law), ale sú spojené s výkumom 

okolo tejto témy.  
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IDENTIFIKÁCIA NAJVPLYVNEJŠÍCH 
DOKUMENTOV 
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KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE VRÁTANE ŠPECIALIZOVANEJ 
INDEXÁCIE 

Článok je 
indexovaný aj v 
BIOSIS, Medline 

Web of Science 
CC: koľkrát 
citovaný a 
kým? 

Získajte 
upozornenie, 
keď bude 
znovu 
citovaný. 



 
 
HODNOTA KOMPONENTOV  
WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION 

• Viac než 54 miliónov záznamov: najväčšia citačná 

databáza (viac než 800 miliónov referencii od 1898) 

• Multidisciplinárny obsah 

• Nezávislý a neutrálny výber obsahu 

• 12 500+ časopisov, 175 000 +12 000+ konferencií 

ročne, 61 000 + 10 000 kníh ročne 



HODNOTA KOMPONENTOV  
BIOSIS CITATION INDEX 

• Jedinečný zdroj poskytujúci 

referencie pre databázu BIOSIS 

Previews 

• Použitá literatúra od datumu 

spracovania 2006  

• Použitá literatúra pre záznamy, 

ktoré sú aj vo Web of Science CC 

• Jedinečný počet citácií v BIOSIS  

• Len na platforme Web of Science  



• Bibliografická databáza o vede o živote a 
biomedicíne.  

• Databáza obsahuje viac než  21.6 
miliónov záznamov z  5 582 vybraných 
publikácií od roku 1950. Viac než 500 000 
záznamov je pridaných ročne. 

• MEDLINE používa Medical Subject 
Headings (MeSH) pre získanie informácií. 
Použivanie databázy MeSH termínov je 
jedným z najefektívnejších spôsobov pre 
kvalitnejšie vyhľadávanie.  

HODNOTA KOMPONENTOV  
MEDLINE 
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ZÍSKAJTE NÁHĽAD A ANALYZUJTE 
TRENDY 

Citačná správa umožní jednoduché hodnotenie výskumu a identifikáciu 

trendov. Vidíme, že v posledných rokoch stále častejšie sa píše o BRAF a v 

roku 2014 bola najviac citovaná táto téma. 
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Kto financuje výskum na 

túto tému? 

Ktoré inštitúcie robia výskum 

na túto tému? 

Kto je expertom na túto 

tému?  

ZÍSKAJTE NÁHĽAD A ANALYZUJTE 
TRENDY 
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KTORÉ DISCIPLÍNY OVPLYVNILI TENTO 
DOKUMENT?  

Citačná mapa je užitočná pre preskúmanie spojení 

medzi rôznymi oblasťami výskumu. Tento článok je 

často citovaný v patológií, onkológií a imunológií.  



HODNOTA KOMPONENTOV 
DERWENT INNOVATION INDEX 

• Derwent World Patents Index + Derwent Patents Citation 

Index (od roku 1963) 

• 22 miliónov druhov patentov, 45 miliónov patentov od 47  

vydávajúcich orgánov patentov.  

• Originálne patentové tituly/abstrakty sú „preložené” 

špecialistami (rýchlo získame relevantné skryté informácie) 

• Patenty sú klasifikované  

• Anglický abstrakt z dokumentácií z viac než 30 jazykoch.  
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NÁJDITE INFORMÁCIE O PATENTOCH V DERWENT 
INNOVATION INDEX 

Ktoré sú najnovšie 
patenty na túto tému? 
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DERWENT INNOVATION INDEX ZPRÍSTUPNÍ 
PATENTY AJ PRE NEODBORNÍKOV 

Naši specialisti pridajú 

jednoduchý názov a 

popisný abstrakt.  
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Informácie o zlúčeninách 
sú k dipozícií 

DERWENT INNOVATION INDEX ZPRÍSTUPNÍ 
PATENTY AJ PRE NEODBORNÍKOV 

Kresby sú 
zahrnuté, ak sú 
k dispozícií 

Derwent kódovanie 
zaradí tento patent 
do odborov.  



HODNOTA KOMPONENTOV 
DATA CITATION INDEX 

 

• Zprístupní najdôležitejšie výskumné data a umožní ich prehľadávanie a citovanie.  

• V kominácií s Web of Science zdrojmi umožní objav repozitárov, štúdií a samotných dát v 
rovnakej aréne ako tradičná vedecká literatúra  

• Uľahčí presnejšie a komplexné bibliometrické analýzy 

Data Citation Index obsahuje viac 

než 2.5 millónov výskumných dát z 

celého sveta a celej vedy. 

63%

30%

4%
1.5% 1.5%

North America

Europe

Australasia

Asia 

Africa

Regionálne pokrytie  

58%17%

14%

4%
7%

Life Sciences

Physical Science

Social Sciences

Multidisciplinary

Arts & Humanities

Pokrytie disciplín  



Typy dokumentov 

Položky sú zorganizované do troch typov dokumentov. 

Podrobnejšie informácie môžu byť priradené jednotlivým 

záznamom na popis typu dát (Data Type), “survey data” (data z 

prieskumu) ako príklad. 

  Repository - repozitár:  zdroj, ktorý obsahuje data studies-

štúdie a data sets-súbor dát.  Uschováva, prezentuje a poskytuje 

prístup k datám. 

  Data Study - štúdie: Popis štúdií alebo experimentov spolu s 

dátami, ktoré boli použité počas výskumu. Zahrňuje prierezový a 

longitudinálny výskum. 

  Data Set – súbor dát: jeden alebo súvislý zber dát alebo 

súborov, je súčasťou fondu, štúdie alebo výskumu.  
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OBJAVENIE DÁT POMOCOU DATA CITATION 
INDEX 
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Popisné informácie z repozitárov, 
dostupné a prehľadávateľné. 

Odkaz na data 

Táto štúdia bola 
citovaná v článku 
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THE CITATION CONNECTION 

Začneme na jednom mieste… 

 

   a skončíme s celým obrazom.. 



InCites – hodnotenie vedy a výskumu 



InCites: jedna platforma na rôzne analýzy 

InCites zahrňuje: 
– Journal Citation Reports-                               

komplexná analýza časopisov 

 

– Essential Science Indicators-                                            
analýza najcitovaniejšie výskumu celosvetovo  

 

– Benchmarking and Analytics-                                              
flexibilný benchmarking inštitúcií, autorov a 
spluprác 

 

– Web of Science Profiles-                                    
presné bibliometrické analýzy na autorov, fakúlt, 
katedier 
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Web of Science Core Collection  
Spoľahlivé data na hodnotenie výskumov 

 

 

 

Výber obsahu 
-Kvalita obsahu 

-Peer review 

-Editorské zvyklosti 

-Rôznorodosť  

- Vplyv - citovanosť 

-Autocitácie 

 

 

 

 

 

 

Metadata 
-Bibilografické data 

-Abstrakt 

-Kľúčové slová 

-Všetky autori 

-Všetky inštitúcie 

-Financujúce data 

-Citujúce a citované 
data 

 

 
Organizácia 

dát 
-Kategorizačné 

systémy 

-Organization 
Enhanced 

-Open Access 

-Highly Cited výskumy 

- Typy dokumentov 
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Rozšírenie: 
Expanzia Web of Science Core Collection 

• 5000 nových časopisov v nasledujúcich 2 rokoch (2015-2016). 

• Základné očakávania (Peer Review, formálna stránka, dôležitosť pre 
výskumníkov) 

• 2500 európskych časopisov 

• Cover to Cover indexácia 

• 10 nových editorov (2 v Europe) pre hodnotenie časopisov a 
konzultácie  

• Data dostupné aj v InCites 

• Nebudú mať Impakt Faktor  
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Bibliometrické analýzy: 
Benchmarking and Analytics 

• Čo je možné zmerať a čo by sme mali zmerať? 

• Ktoré sú vhodné ukazovatele? 

• Porovnávania  

• Vytváranie kontextu 

Journal Ranking 
Indicators 

         

  Normalization & 

Scientific Excellence 

 

Productivity 

and  

Impact  

Scientific 

 Collaborations 

 

• Journal Impact Factor 

•Journal Impact Factor 

without self citations 

•Journal Impact Factor for 

5 years 

 

 

 

•Quartile in Category 
 

•Immediacy Index 
 

•Eigenfactor Score 

 

 

 

• Cited & Citing Relations 

of a Journal with other 

Journals 

 

•By Authors 

•By Institutions 

•By Country  

•By Field/Topic/Journal 

•By Publications 

• National  

Collaborations 

• International 

Collaborations 

 

•  Industry Collaborations 

•  

•Category Normalized 

Citation Impact 
 

•Journal Normalized 

Citation Impact  

 

•% Documents in 1%  

• % Documents in 10% 

• Average Percentiles 

•Hot Papers 

• Highly Cited Papers 

• Research Fronts 

• Baselines 

• # of documents 

• # of OA documents 

• # of funded documents 

•  # of citations 

•%  of Documents cited 

•2nd generation citations 

•Citation per document 

•H-index 

•Impact Relative to 

Country 

•Impact Relative to Area 

•Impact Relative to World 



Monitorovanie produktivity 



Category Normalized Citation Impact (2009-
2014) 



Vedecká excelencia – vysokocitované 
publikácie 



Silné stránky inštitúcie – produktivita vs. 
kvalita 



Vizualizácia a interpretácia výsledkov  
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Bibliometrické analýzy : 
Prezentácia a vizualizácia  - Dashboard 
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Web of Science Profiles – hodnotenia na mikro úrovniach  
Bibliometrické analýzy  na úrovni autorov/katedier/fakúlt  



Web of Science Profiles: Benefity 

 

 

 

Doplnené o publikácie z Web of 
Science Core Collection a zaradené 
do poskytnutej štruktúry univerzity 

 

 

 

Najlepšie analýzy výkumu vo svojej 
triede – normalizované citačné metriky 

 

 

 

Overené publikácie budú dostupné vo 
Web of Science a InCites 

 

 

 

 

Výkonné na mieru pripravené nástroje 
na analýzy  

 

 

 

Vedecké analýzy sú centralizované a 
vždy dostupné vďaka cloudu  



Web of Science Profiles- štruktúra dát 

Inštitúcia 
poskytne názvy 

fakúlt, 
katedry...   

Pomocou algoritmu 
priradíme ich k Web of 

Science Core Collection 
publikáciam (2004-

dodnes).  

Predpripravíme 
štruktúru s 
fakultami a 

publikáciami.   

Inštitúcia sa 
rozhodne, ako 

spravovať 
zoznamy. 



Web of Science Profiles- správa profilov 

Admin prístup (authority 

role) má právo k správe 

všetkých profilov. 

 
• Editácia, pridávanie a 

zmazanie publikácií  

 

• Pridávanie a modifikácia 

iných typov aktivít (napr. 

granty, kurzy) 

 

• Pridávanie a zmazanie 

výskumníkov, 

organizačných celkov 



Web of Science Profiles- správa profilov   

Rozšírenie predvyplneného zoznamu publikácií mnoho 

spôsobmi  

 

• Vyhľadávanie vo Web of Science Core Collection  



Web of Science Profiles- správa profilov  

Rozšírenie predvyplneného zoznamu publikácií mnoho spôsobmi  

 

• Uloženie vyhľadávania a nastavenie upozornení na nové 

publikácie  



Web of Science Profiles- správa profilov  

Rozšírenie predvyplneného zoznamu publikácií mnoho spôsobmi  

 

• Možnosť nahrania publikácií z bibliografických manažerov, 

napr. EndNote.  



Web of Science Profiles- správa profilov  

Rozšírenie profilov o ďalšie aktivity – konzultácie, recenze, 

výuka, finančné zdroje 



Web of Science Profiles- analýza výkonnosti 

Využitie citačných dát z Web of Science Core Collection aj 

Benchmarking&Analytics 



Web of Science Profiles- analýza výkonnosti 

Filtrovanie publikácií a spustenie analýz 



Web of Science Profiles- analýza výkonnosti 

Filtrovanie publikácií a spustenie analýz -  

Analýza na zoznam publikácií 



Web of Science Profiles- analýza výkonnosti 
Filtrovanie publikácií a spustenie analýz -  

Metriky na publikácie 
 



Web of Science Profiles- analýza výkonnosti 

Advanced Analytics- prednastavené dashboardy 

Institution Dashboard 



Web of Science Profiles- analýza výkonnosti 

Advanced Analytics- prednastavené dashboardy 

Researcher Dashboard 



Web of Science Profiles- analýza výkonnosti 

Advanced Analytics- vytvorenie svojich ad hoc analýz a dashboardov 



Web of Science Profiles- analýza výkonnosti 

Rôzne grafické 

možnosti 

Advanced Analytics- vytvorenie svojich ad hoc analýz a dashboardov 



Web of Science Profiles- Výskumník 

Výskumníci si môžu aktualizovať svoj zoznam publikácií a exportovať 

data do životopisu 



JCR a ESI 



InCites Journal Citation Reports 
integrácia s Web of Science 
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Prístup do Journal 

Citation Reports 

Zobrazenie súhrnných 

informácií vo v rozhraní 

Web of Science 



Nové rozhranie JCR 

odráža zjednotený 

design  



Kliknutím na kategóriu 

zobrazíme profil kategórie 

Triedenie kategórií podľa 

ukazateľov 

 

Výber vlastných ukazateľov 



Všetky popisné a zdrojové data 

sú zobrazené pre daný časopis, 

aj retrospektívne data 

Open Access časopis 



Zobrazenie grafov pre 

všetky ukazatele 

 

Zobrazenie metódy výpočtov 

 



Essential Science Indicators 

• Zostavenie štatistík výkonu vedy a vedeckých trendov získaných z Web of 
Science™ Core Collection  

• Rebríček najlepších autorov, inštitúcií, krajín a časopisov v 22 disciplínach   

• Používa sa na analýzu odbornej literatúry  

– Na identifikáciu špičkových výskumníkov a inštitúcií v špecifických 
disciplínach 

– Na identifikáciu trendov a rozvíjajúcich sa oblastí výskumu 

– Na hodnotenie potenciálnych zamestnancov, spolupracujúcich 
inštitúcií, recenzentov, rovesníkov 

– Kto publikuje najhorúcejšie články v disciplíne?  



ESI Data 

 

• Približne 10 miliónov položiek z viac než 11 000 časopisov 

• Články, recenzie, zborníky a research notes 

– Nezahrňuje listy, redakčné materiály apod. 

• 10 ročný file 

• Aktualizovaný každý druhý mesiac 

 



Klasifikačný systém 

• Multidisciplinárny nástroj pokrývajúci 22 disciplín 

• Definícia disciplín:  
http://ipsciencehelp.thomsonreuters.com/incitesLiveESI/ESIGroup/overviewESI/scopeCoverageESI/esiScopeNotes.html 

 
Agricultural Sciences  

Biology & Biochemistry  

Chemistry  

Clinical Medicine  

Computer Science  

Ecology/Environment  

Economics & Business  

Engineering  

Geosciences  

Immunology  

Material Sciences  

Mathematics  

Microbiology  

Molecular Biology & Genetics  

Multidisciplinary  

Neuroscience & Behavior  

Pharmacology & Toxicology  

Physics  

Plant & Animal Science  

Psychology/Psychiatry  

Social Sciences, general 

Space Science  

http://ipsciencehelp.thomsonreuters.com/incitesLiveESI/ESIGroup/overviewESI/scopeCoverageESI/esiScopeNotes.html


Citačné prahové hodnoty 

 Percentil Roky 

Výskumník 1% 10 

Inštitúcie 1% 10 

Krajiny 50% 10 

Časopisy 50% 10 

Highly Cited Papers 1% 10 

Hot Papers 0.1% 2 



Prepojenie databázy Essential Science Indicators s Web of Science. 

 

 

 



Nové rozhranie JCR 

odráža zjednotený 

design. 

 

 

 



Interaktívna mapa ukazuje rozloženie Top 

dokumentov po svete.  

 

Vizualizácia ponúka okamžité porovnávanie. 



Ktoré inštitúcie patria medzi TOP v Clinical Medicine? 



A kde je v tomto rebríčku Univerzita Karlova? 



V ktorých vedných 

oboroch patrí 

Univerzita Karlova 

medzi TOP inštitúcie? 
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CONVERIS: 
Správa celého cyklu výskumu 



Globálne trendy sú hnacím motorom pre zvýšenie 
profesionalizácie v riadení výskumu 

Vlády 

•Vnútroštátne analýzy  (napr. REF, ERA, SEP, …) 
•Zvýšená viditeľnosť krajín / regiónov 

Financujúce agentúry 

•Konkurenciaschopné výberové konania 
•Podávanie správ o výsledkach projektov 
•Nariadenie open access publikovania 

Univerzity 

•Interné a externé benchmarky, SWOT analýzy, interné hodnotenie výskumu, ročné 
správy o aktivitách fakúlt 

•Akreditácia, kontrolling 
•Viditeľnosť a prilákanie talentov, spoluprác 
•Efektivita 

Výskumníci 

•Menej administratívy, viac výskumu 



Prečo CONVERIS? 

Správa celého cyklu výskumu  

•Lepšie informácie pre vedenie a riadenie inštitúcie: životopisy, 

analýzy spoluprác, publikácií & bibliometrie, výskumné projekty & žiadosti, 
export dát, … pre podklady na vnútorné rozhodnutia a externé 
požiadavky. 

•Zvýšená viditeľnosť: zaistenie prístupu k  informáciám o 

výskumníkoch, k jednotkám a ich výsledkam cez web  

•Efektivita: účinnejší a efektívnejší administratívny proces pre správu 

výskumných informácií pre výskumníkov a administrátorov 

•Škálovateľnosť: modul na konfigurácie umožňuje nastavenia  bez 
Thomson Reuters Avedas. 

 



Converis integrácia s extistujúcimi systémami 



CONVERIS: 
Správa celého cyklu výskumu 

Vedecká rada 

Grantová rada 

Finančné 

oddelenie 

Knižnica 

Vedenie univerzity 

Externí 

spolupracovníci 

Medzinárodná 

rada 



Podpora v jednotlivých fázach cyklu výskumu 

 Hlásenie výsledkov 
poskytovateľom 
financií  

 Dokumenty 
 Overovanie 

 Vhodné možnosti 
financovania 

 Zverejnenie výsledkov:  
Web & životopis 

 Interné a externé 
hlásenia 

 Nastavenie 
rozpočtu 

 Vnútorné 
schválenie 

 Kontrola:  rozpočet  vs. 
výdaje  

 Úlohy & termíny 

 Overovanie: OA repozitár & 
bibliometria 

 Licence: patenty, expertíza, 
produkty 

 Výskumné  data 



Modulárne rozhranie 

Pre- and Post-Award 
Management  

Publications 
Management  

IP Portfolio 
Management 

Graduate Student 
Management  

IDEAS PROPOSALS PROJECTS RESULTS EXPLOITATION 

ADMISSIONS STUDY PLANS GRADUATION 



Modulárne rozhranie 
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Core 

Module 

Publications 

Management 

Graduate 

Student 

Management 

Configuration 
Research 

Analytics 

Research 

Portal 

Pre- & Post- 

Award 

Management 

IP Portfolio 

Management 

Application Modules 

Functional Modules 



Converis - univerzita 



Profil výskumníka 

Tento profil nie je verejne dostupný. Môže byť 
aktualizovaný samotným výskumníkom alebo 

administrátorom. 

Notifikácie, úlohy a shrnutie obsahu 



Nápady 

Projekt môže byť financovaný dotáciou alebo inou metódou (vnútorné zdroje, na 
základe zmluvy s firmou apod.)  

Používatelia a administrátori môžu vytvoriť nápady. 

„Project idea“ môže byť: 

•Priradený k finančným zdrojom 

•Využitý na vytvorenie grantového návrhu 

•Využitý na podporu podfinancovaných tém 

  



Žiadosť o projekt Nápad môže byť uložený ako projekt po spárovaní s 
finančným zdrojom. 

Po vypracovaní projektovej žiadosti, 
CONVERIS podporuje vnútorný schvalovací 

proces pomocou workflow a podnecuje 
komunikáciu medzi zainvolvovanými 

stranami  

Kľúčové informácie o žiadosti sú uložené na 
jednom mieste a sú zprisupnené všetkým 

stranám. 



Pre and Post Award Management – kľúčové 
rysy 

•Administrátor môže pridať rôzne dostupné finančné zdroje 
 
•Je možné zhromažďovat a sledovat projektové nápady s cielom nájdenia 
vhodnej možnosti financovania 
 
•Projektový nápad môže byť automaticky uložený ako projektová žiadosť 
akonáhle sa spáruje nápad s finančným zdrojom.  
 
•Pomocou filtrov, vyhledávání a rôznych analýz je možné monitorovať 
nápady, projekty, ich stav apod.  
 
•Rôzne možnosti vykazovania a vizualizácie. 



Publications Management 

Tento modul spolupracuje s InCites 
  
Zákazníci môžu sledovať všetky publikácie svojich výskumníkov na 
jednom centralizovanom mieste.   
  
Zákazníci si môžu nastaviť vlastný workflow na správu publikácií   
  
Niektoré zákazníci používajú CONVERIS ako svoj repozitár. 



Životopis  

Aktivity bežne uvádzané v životopise sú súčastou 
modulu 



Správa publikácií 

Status publikácií sa mení v 
rôznych krokoch, upozornenie  

môžu byť nastavené na základe 
zmien. 



Publication Management – kľúčové rysy 

•Prehľad svojho zoznamu pubikácií spolu so statusom.  
 
•Používatelia môžu pridávať publikácie manuálne, importom (napr. z EndNote) alebo 
prehľadávať online zdroje ako PubMed, Web of Science, Scopus, ORCID.  
 
•Niekoľko entít môžeme priradiť publikáciam (napr. dvaja autori z interného oddelenia 
a externej firmy; projekty, patenty, výsledky apod.)  
 
•Vytvorenie vyhľadávania a nastavenie upozornení na nové publikácie. 
 

•Pridávanie plných textov.  
 
•Vytvorenie vlastného klasifikačného systému.  



Analýzy 



Benefity 

• Zber dát len raz, využitie mnohokrát 

• Pokryje všetky interné procesy výskumu 

• Opakované využitie informácií vďaka integrácie 

• Rozsiahle možnosti podávania správ 

• Univerzálny nástroj s možnosťami konfigurácie aj 
samotnou inštitúciou  

 



ĎAKUJEME! 

Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist 
eniko.szasz@thomsonreuters.com 
 
David Horký, Country Manager – BeNeLux, Central and Eastern Europe 
david.horky@thomsonreuters.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


