КОРИГУВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ В SCOPUS
Профілі авторів в Scopus створюються автоматично, проте, в зв'язку з
наявністю авторів з однаковими прізвищами, а також використання різних
варіантів написання імені та прізвища автора, можливі помилки при формуванні
авторських профілів. Серед найбільш поширених помилок зустрічаються
наступні:
- Віднесення публікацій автора в декілька авторських профілів, що
розрізняються за написанням прізвища автора;
- Наявність в авторському профілі публікацій інших вчених;
- Некоректне найменування організації.
У зв'язку з цим в Scopus передбачена можливість корекції списку
публікацій, які потрапили в профіль автора та об'єднання декількох профілів
автора в єдиний, що автоматично призведе до уточнення списку опублікованих
і процитованих робіт та наукометричних показників конкретного автора.
1. Здійснити пошук профілю автора можна за допомогою форми Search for an
author profile (https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri)

2. Перейти до запиту на коригування можна з профілю автора натиснувши
Request author detail corrections. Всі запити на коригування з авторського
профілю перенаправляються на покрокову форму Author feedback wizard
(http://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/). При прямому переході за
цим посиланням передплата на Scopus не потрібна!

3. Для пошуку варіантів авторських профілів з різним написанням прізвищ
авторів використовуйте функцію Add name variant

4. Для уточнення даних ви повинні послідовно здійснити 5 кроків:
Крок 1. Відмітьте всі варіанти профілей, що відносяться до автора та натисніть
Start.

Крок 2. Оберіть варіант назви нового, об'єднаного профілю. Якщо жоден
варіант Вас не влаштовує, треба обрати найближчий до бажаного. Натисніть
Next.

Крок 3. Огляд документів, що включені в профілі для об'єднання, видалення
зайвих, додавання статей, що не потрапили в профілі через функцію Search for
missing documents (Пошук здійснюється за назвою статті англійською мовою).
Натисніть Next.

Крок 4. Огляд нового об'єднаного профілю (При необхідності можна
повернутися до третього кроку натиснувши back). Натисніть Next.

Крок 5. Заповнення форми для подання заявки на зміни. Поля відмічені «*» обов'язкові для заповнення. У розділі Remarks вказується нова, бажана назва
профілю, якщо раніше запропоновані варіанти (на кроці 2) не влаштували
автора. Натискаючи кнопку Submit ви подаєте заявку на зазначені зміни в
профілі (об'єднання профілів, коригування та т.п.). Команда Scopus розгляне
заявку і відкоригує профіль, про що проінформує Вас за вказаною на цьому
кроці адресою електронної пошти.

