Incorporar obres a ORCID
amb ‘Buscar i enllaçar’
DES D’ORCID
1. Entrar al nostre registre: orcid.org
2. Des de l’apartat “Obras” obrir el desplegable “Agregar obras”.
3. Triar “Buscar i enlazar”.Triar el servei a partir del qual volem fer la càrrega de registres

(p. ex. Crossref, que és la base de dades utilitzada per assignar DOI als documents, o
la base de dades Scopus).
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5. Triar el recurs que volem connectar per cercar els nostres documents (Crossref en el
nostre exemple).
6. Ens portarà al lloc web de la base de dades des d’on podem afegir els documents
mitjançant el botó “ADD to ORCID”.

Actualitzacions automàtiques:
Quan Crossref rep les dades d’una publicació que inclou l’ORCID ID de l’autor, envia una
notificació a la safata d’entrada (inbox) de la pàgina d’ORCID de l’investigador. L’autor
autoritza puntual o permanent a Crossref per que actualitzi les publicacions de l’autor a
ORCID.


Més informació.

CONNECTAR DES DE FORA D’ORCID:
Alternativament, podem connectar ORCID amb algunes bases de dades i serveis des de les
seves pròpies plataformes (segueixen exemples de Crossref, Scopus i Publons):
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CROSSREF:
● Anar a https://search.crossref.org/).
● Clicar a:
Sign in i autoritzar la connexió.

SCOPUS:
● Entrar a la pàgina: https://orcid.scopusfeedback.com/#/.
● Amb el botó “Start” podreu donar l’autorització per enviar a ORCID el vostre
identificador i les publicacions que tingueu a Scopus.
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PUBLONS:



Des del compte de Publons anar a “Permissions” dins de l’apartat "Settings”.



Anar a “ORCID Settings” i fer clic al botó "Link your ORCID".



Des de la pàgina de comptes enllaçats connectar ORCID.



Tornar a la pàgina de configuració de permisos de Publons i clicar a "Grant
Publons permission to update your ORCID works” i confirmar la sol·licitud
d’autorització.



A banda de les publicacions, es pot autoritzar que s’inclogui el ResearcherID a
l’apartat d’altres identificadors del perfil d’ORCID, clicant al botó “Grant Publons
permission to update your ORCID profile”.
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