Guia per a la revisió del perfil d'investigador/a a la nova
Web of Science 2021
Com a investigadors/es, és necessari que feu seguiment periòdic de la informació del vostre
perfil d'autor/a a Web of Science (WoS), comprovant la vostra informació i la de les vostres
publicacions.

Punts clau
●

●
●

●

WoS crea algorítmicament un perfil d’autor/a que agrupa automàticament les
publicacions que poden ser d’un mateix autor/a, fent servir una sèrie de paràmetres a
l’hora d’indexar publicacions a la base de dades.
El perfil d’autor/a de WoS mostra diversos indicadors, com el nombre de citacions
dels articles, l’historial de publicacions i l’índex h.
Per disposar d’un identificador Researcher ID cal vincular el perfil d’autor/a de WoS
amb un perfil a la plataforma Publons. L’usuari/ària per entrar a Publons ha de ser el
mateix usuari de Web of Science (correu electrònic @upc.edu i contrassenya).
Connecteu el perfil d’autor/a de Publons amb ORCID.
Durant l’any 2021 conviuran els perfils de Publons (públic) i de WoS (privat), però
s’anirà traspassant tota la informació cap al nou perfil de WoS i a finals del 2021 inicis
del 2022 quedarà un únic perfil d’autor a WoS, que tindrà tota la informació de
Publons i de WoS.

Si teniu publicacions indexades a WoS, hauríeu de tenir un únic perfil d'autor/a vinculat al
vostre ResearcherID i enllaçat al vostre perfil de la plataforma Publons.
Aquí podeu seguir pas a pas com buscar el vostre perfil, com revisar-lo, com corregir-lo i
mantenir-lo actualitzat.
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Exemple d’un perfil d’autor/a de la nova Web of Science:
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Pas 1: cercar el perfil d’autor/a
Reviseu si teniu un perfil d’autor/a i les publicacions correctament associades al vostre nom
preferit.

● Entreu a https://discovery.upc.edu i escriviu Web of Science i seleccioneu Web of Science
Core Collection. Identifiqueu-vos amb les credencials de la UPC i seleccioneu del
desplegable “Institutional Sign In” la institució “Federation of Spain by FECYT”

•

Trieu la Universitat Politècnica de Catalunya i identifiqueu-vos amb les credencials UPC.
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•

Inicieu la sessió d’usuari/a a WoS. Si no esteu registrats feu-ho. Assegureu-vos que el nom
d’usuari/ària és l’adreça de correu electrònic @upc.edu

•

A la pàgina principal seleccioneu la base de dades Web of Science Core
Collection/Colección Principal de Web of Science i aneu a l’opció de cerca
Authors/Autores.

•

Cerqueu per diferents formes del nom d'autor (primer cognom, amb el segon cognom,
amb inicials, sense):
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Mostrarà una llista de resultats amb possibles perfils que coincideixin. Si troba molts resultats
podeu limitar per institució o àrea temàtica:

Després de refinar us apareixen un o més perfils vostres. Podeu comprovar les publicacions
clicant sobre el nom.
IMPORTANT: quan en el futur s’indexi un nou article vostre a la base de dades, es generarà un
perfil nou amb aquesta nova publicació (com a l’exemple següent). Per això és important fer
revisions periòdiques.

En aquests moments els perfils d’autor poden tenir 3 estats:
Creat algorítmicament

Revisat

Reclamat
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Pas 2: unificar perfils d’autor/a

Si detecteu dos o més perfils amb el vostre nom, afiliació i publicacions els podeu unificar.
Seguiu les instruccions següents, segons si no teniu cap perfil reclamat (2.1) o bé si teniu un
registre d’autor que heu reclamat anteriorment (2.2).
2.1. Cas de perfils NO reclamats
• Si trobeu dos o més perfils del mateix autor/a sense reclamar, els seleccioneu tots dos i
cliqueu a l’opció Combinar registros/Merge records.

Ens avisa que comencem el procés de combinació:
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A la pàgina Formulario de corrección de registros de autor només cal revisar la llista de
publicacions per si n’hi ha alguna que no és vostra:

Finalitzat el procés de revisió s’envia el formulari i en pocs dies s’hauran unificat els perfils.
2.2. Cas d’un perfil reclamat i un NO reclamat
Els dos perfils no es poden combinar. Només caldrà que reclameu el perfil no reclamat, seguint
els passos del següent punt 3.
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Pas 3: reclamar el perfil d’autor/a

Sempre que tingueu un perfil creat algorítmicament i que contingui publicacions vostres el
podeu reclamar.

Abans de fer la reclamació és important fer una sèrie de comprovacions:
● Que heu fet el Login a la base de dades de WoS (correu @upc.edu)
● Que no teniu cap perfil de Publon o bé, en el cas que sí que el teniu, que les
credencials que vàreu fer servir per identificar-vos al crear-lo són les mateixes que
heu introduït a WoS (correu @upc.edu)

●

Entreu a Publons https://publons.com/about/home/ opció Browse > Researchers:

●

Comproveu si teniu algun perfil d’autor/a o de revisor/a (al novembre del 2019, la
plataforma Researcher ID va traspassar la informació a la plataforma Publons, que fins
aleshores només contenia informació de revisions).
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En el cas de l’exemple n’hem trobat 1, vinculat a un Researcher ID de l’investigador.
●

Feu Log in a la plataforma Publons.
o Si no heu trobat cap perfil creat haureu de registrar-vos. RECORDEU UTILITZAR EL
MATEIX NOM D’USUARI @UPC.EDU I CONTRASSENYA QUE A WEB OF SCIENCE.
o Si ja teniu un perfil creat a Publons i sospiteu que potser està vinculat a un correu
antic, feu proves i si cal demaneu un recordatori del password. En cas contrari
creareu un perfil nou, amb un Researcher ID nou.
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●

Un cop us heu assegurat que teniu el mateix nom d’usuari (correu upc.edu) per a Web of
Science i Publons ja podeu reclamar el vostre perfil a Web of Science > Reclamar registro:

●

Cliqueu a Continuar para reclamar este registro i us passaran a la plataforma de Publons,
des d’on podreu traspassar les publicacions que són vostres, i eliminar les que no ho són si
cal.

Al cap de 24/48 hores el vostre perfil a WoS apareixerà com a reclamat i vinculat al vostre
Researcher ID.
En el cas d’haver reclamat un segon perfil, aquest haurà desaparegut i les publicacions
s’hauran sumat al perfil reclamat.
Tot i haver reclamat el vostre perfil d’autor/a WoS, en el moment que s’indexin noves
publicacions vostres en el futur pot ser que es generi un nou duplicat. Vegeu el Pas 8:
reclamar els nous articles indexats
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Pas 4: completar a Publons el Private dashboard

Aquesta informació es visualitzarà al perfil de Publons i actualitzarà i corregirà el perfil de WoS
al cap de 24/48 hores.

Completeu a Settings:
●

●

●

La forma preferida del nom, tal i com voleu que us aparegui al vostre perfil de WoS. La
forma que tingueu a Publons serà la que es veurà allà. Si teniu dos cognoms i els feu servir
al publicar, recordeu unir-los amb un guió. Si només publiqueu amb un cognom, poseu
aquesta forma aquí.
Les diferents alternatives de la firma d’autor/a (Settings > Profile) és molt important
posar-les totes, separades per “;” perquè ajudarà a l’algoritme de WoS a l’hora d’adjudicar
publicacions al perfil d’autor correcte.

Els correus electrònics que feu servir (Settings > Email).
Afegir foto, etc. (Settings > Profile).
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●

●
●

La llista de filiacions (Settings > Affiliations) com amb les diferents formes del nom
d’autor, ajudarà a l’algoritme de WoS a adjudicar millor les publicacions al perfil
d’autor correcte.
Podeu afegir la vostra fotografia si voleu, també es traspassarà al vostre perfil d’autor
de WoS.
Afegiu l’enllaç al perfil d’ORCID (Settings > Account).

Amb això es vinculen els perfils de Publons i WoS amb el d’ORCID, i apareixerà l’ORCID ID als
perfils. Ajuda molt a la correcta indexació dels articles futurs a Web of Science.
Aneu a Settings > Account, a Connected accounts clicar a Connect de l’ORCID:
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A My records importeu les publicacions. A part d’importar des de WoS, es pot fer des de
l’ORCID, amb el DOI o bé amb un fitxer BibTex (per exemple des de Futur.upc.edu).

Pas 5: sincronitzar les publicacions entre WoS, Publons i ORCID
(Settings > Permissions). Aquesta vinculació facilita l’actualització automàtica de la llista de
publicacions d’ORCID a Publons, i a l’inversa, de WoS i Publons a ORCID.
També permet exportar les revisions de Publons a ORCID.

Clicar a les dues opcions, i ens porta a una finestra d’ORCID on heu d’autoritzar el permís.
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Pas 6: eliminar un perfil duplicat a Publons
Pot passar que tinguem un perfil duplicat només amb revisions per exemple. Des de Settings >
Account seleccionar Delete account i triar una de les opcions disponibles:
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Pas 7: fusionar dos perfils duplicats a Publons
Si els dos perfils tenen informació diferent, també els podem fusionar en lloc d’eliminar-ne un.
Publons ha habilitat un sistema de tiquets per poder fer consultes. Es troba a la pàgina
d’Ajuda: https://publons.freshdesk.com/support/home

Pas 8: reclamar els nous articles indexats
Quan s’afegeix un nou article a la base de dades de Web of Science, no s’afegirà
automàticament al perfil d’autor/a reclamat fins que el mateix autor/a el reclami. Pot ser que
es creï un nou perfil d’autor/a per aquest únic article, o bé que aquest s’afegeixi al perfil d’un
autor/a diferent amb el mateix nom o similar.
Per això us recomanem que us creeu una alerta a Web of Science amb el vostre nom, així
rebreu un avís al correu cada vegada que s’indexi un article nou. per crear alertes heu de fer
Sign In a Web of Science.
Després de fer “Sign In” a WoS, teniu dues opcions per reclamar nous articles Indexats, i fer
així que s’afegeixin al vostre perfil d’autor/a reclamat:
OPCIÓ A: des de l’article
• Obriu l’article a Web of Science, a l’opció “Exportar” seleccioneu “reclamación en Publons”
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•

Us redirecciona a Publons, heu d’haver feet Login a Web of Science abans de començar, i
haureu de fer un Login a Publons. Recordeu que és important tenir el mateix correu al nom
d’usuari/a de Web of Science i de Publons. Si no és així ens crearà un perfil duplicat a
Publons. Cal fer la comprovació abans de fer la reclamació.

•

Seleccioneu aquest article i cliqueu a “Import this Publication".

Un cop fets aquests passos, el registre apareixerà com a reclamat per l’autor/a en poques
hores, i apareixerà el vostre ResearcherID en 2-3 dies.
OPCIÓ B: si es genera un nou perfil d’autor duplicat:
El nou perfil o la nova publicació es pot reclamar fàcilment tal i com està explicat al “Pas 3:
reclamar el perfil d’autor/a”, excepte si es dona el cas que teniu la llista de publicacions
actualitzada a Publons. Això pot ser així perquè s’ha incorporat la nova publicació des del
vostre perfil d’ORCID o per qualsevol altre mitjà.
En aquest cas, i només en aquest cas, no us permetrà reclamar el perfil de WoS i el que cal fer
és anar al perfil de Publons i treure com a minin una de les publicacions del perfil de WoS
duplicat, el que no està encara reclamat i tornar a WoS i reclamar el perfil.

Per qualsevol dubte amb el teu perfil o aquesta guia, contacta amb la teva biblioteca o a
info.biblioteques@upc.edu.

Darrera actualització: octubre de 2021
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