ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
ORCID ID
ORCID предоставя възможност за обединяване на информацията за учени и автори от различни
рефериращи системи, включително Web of Science и Scopus. Наред с това дава възможност за
синхронизация на публикациите с различните системи, като синхронизацията е двупосочна.
В тази инструкция ще се разгледа само процесът на регистрация. Сайтът е с адрес https://orcid.org
.

СТЪПКИ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
В ORCID:
1. https://orcid.org/register
2. Попълване на първата група полета

a.
b.

First name
Last name

c. Email – попълнете служебния си
и-мейл
d. Re-enter email – отново
попълнете служебния си и-мейл.
e. Изисквания към паролата:
i. Минимална дължина: 8 символа
ii. Поне една цифра от 0 до 9
iii. Поне една буква от латинската
азбука, като може да има и
главни букви или някой от
следните символи:
! @ # $ % ^ * ( ) ~ `{ } [ ] | \ & _

iv. допустимо е да съдържа
интервал и други
пунктуационни знаци, като
запетая, точка и запетая,
точка, кавички

f.

Измислете си парола за влизане
в ORCID
g. Повторете паролата
3. Попълване на втората група от
полета
a. Изберете от падащото
меню колко често да
получавате и-мейли от
ORCID с новини и
обновления на профила
ви.
b. Отбелележете, че не сте
робот.

c. Маркирайте отметката след Terms of Use в знак на съгласие с правилата за
използване на системата.
d. Кликнете върху бутона Register.
В резултат, на служебния си и-мейл би трябвало да сте получили писмо, в което се съдържа
следната информация:
•
•
•

Вашият ORCID ID
Линк към публичния ви профил
Кратка информация и упътване как да продължите с попълването на информацията в
акаунта си

Тук най-важното е да кликнете върху бутона Verify Your Email, т.к. това е последната стъпка от
създаването на акаунта преди да може да се редактира и попълват данни. На фигурата бутонът е
заграден с червен овал.

Вашите имена

ПОПЪЛВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В АКАУНТА
След като сте потвърдили вашия и-мейл ще видите следния екран:

Навсякъде, където виждате моливче или плюс, означава, че след клик върху съответната
икона ще може да пишете, като:
• Информацията за Education и Employment се попълва само ръчно.
• Информацията за Funding може да се попълни както ръчно, така и да се пусне
търсене.
• Информацията в Works (т.е. публикации) може да се попълни чрез търсене и
обвързване с други системи, чрез BibTeX файл, съдържащ библиографска
информация и ръчно.

Обвързването на ORCID с Web Of Science и Scopus става като кликнете върху плюса срещу
реда Works (последният) и от падащото меню се избере Search & Link. Ще видите едно
дълго меню, като последните две възможности представляват инструменти за обмен на
данни между коментираните системи. Процесът изисква да кликнете върху бутон
именуван Authorize, за да дадете права за достъп на ORCID да манипулира данните, и
влизане в съответната система (WOS или Scopus). Не е необходимо предварително да се
отворили, която и да от тях. За целта е необходимо първо да имате създадени акаунти
тези системи.
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