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Реєстрація на платформі Web of Science. Початок роботи

Усі інформаційні інструменти працюють за єдиною авторизацією:






Web of Science (доступ за передплатою) http://webofscience.com
Journal Citation Reports (доступ за передплатою) http://webofscience.com
Essential Science Indicators (доступ за передплатою) http://webofscience.com
EndNote (вільно доступний) http://my.endnote.com
ResearcherID (вільно доступний) http://researcherid.com

І Реєстрація
ВХІД на платформу здійснюється з будь-якого комп’ютера в мережі університету
http://webofscience.com
1. Змінити мову інтерфейсу платформи на «Русский»
2. Реєстрація та вхід ─ Sing In. Після зміни мови інтерфейсу ─ Войти.

3. Якщо Ви вперше працюєте на платформі, Вам необхідно зареєструватися ─
Войти –Регистрация.
Якщо Ви вже проходили реєстрацію та маєте ім’я та пароль увійдіть на
платформу ─ Войти – Войти.

4. Реєстрація ─ внесіть 2 рази адресу Вашої електронної пошти. Ця адреса
буде використана для зв’язку (код підтвердження) та для входу на
платформу.

5. Отримайте на адресу електронної пошти, яку Ви внесли під час реєстації
лист з кодом. Внесіть код у наступне вікно «Підтвердження електронної
пошти»

6. Внесіть особисті відомості в наступну форму.
Звертаємо увагу:
 Прізвище та ім’я заповнюються литиницею
 Пароль повинен бути не менше 8 символів, містити як мінімум: один
сивол ПРОПИСОМ, одну ЦИФРУ, та один з СИМВОЛІВ ─
!@#$%^*()~{}[]&_
Приклад: Libr@ry16
 Бібліографічне програмне забезпечення EndNote.

7. Реєстрація виконана.

ІІ Початок роботи
8. Вибиріть БД на платформі Web of Science для роботи.

До ключової колекції Web of Science Core Collection входять наступні
покажчики цитування (станом на 12.04.2016):
 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) - 1970-до сьогодні
 Social Sciences Citation Index (SSCI) - 1970- до сьогодні
 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - 1975- до сьогодні
 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - 990- до сьогодні
 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCISSH) -1990- до сьогодні
 Book Citation Index– Science (BKCI-S) - 2005- до сьогодні
 Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) - 2005- до
сьогодні
 Emerging Sources Citation Index (ESCI) - 2015- до сьогодні

Детальніше у презентації
Главчевої Ю. М. «Информационное обеспечение научной и образовательной
деятельности: Web of Science, Journal Citation Reports, ResearcherID, EndNote»
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24958

