Clarivate Web of Science online školení
listopad 2018
Zaregistrujte se zdarma

Vážení uživatelé Web of Science,
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na říjnové otevřené webináře k produktům společnosti Clarivate
Analytics pro Českou a Slovenskou Republiku. Plánované webináře vám představí, jak nejefektivněji
využít naše produkty.
Webináře budou vedeny v programu WebEx.
Délka webináře je 45-60 minut.
Webináře budou vedeny v českém a slovenském jazyce.
Školitelé:
Eniko Toth Szasz- Clarivate Analytics
Josef Jílek – Clarivate Analytics
Pro více školení klikněte zde (tréninkový kalendář Clarivate Analytics)
Přehled školení pro ČR a SR (mikro web)

Publons pro výzkumníky: Přiznejte svůj podíl na recenzním řízení odborných
článků.
Pondělí, 26. listopadu – 9.00 Praha/Bratislava
Poznejte Publons prostřednictvím této základní prezentace, která vám předvede, jak si vytvořit svůj profil,
vložit vlastní recenzní aktivity. Jakým způsobem najít recenzenty podle zemí, institucí a dalších. Jakýkoliv
profil v Publons může být propojený s ResearcherID a ORCID.
Školitel: Eniko Toth Szasz: eniko.szasz@clarivate.com

Registrace

Web of Science – zkratka k plnému textu pro vaše informační potřeby
úterý, 27. listopadu – 9.00 Praha/Bratislava
Web of Science je unikátní platforma, sloužící k objevování důležitých publikací, které by měly být sledovány. V
rámci této prezentace Vám ukážeme jak použít citační síť pro objevování důležitého obsahu. Součástí prezentace
bude ukázka důležitých OPEN ACCESS publikací, které můžou ušetřit nemalé prostředky v rozpočtu vaší instituce.
Jak lépe najít prameny, které předplácíte? Vyzkoušejte Kopernio pro identifikaci předplacených publikací.
Školitel: Eniko Toth Szasz: eniko.szasz@clarivate.com

Registrace

Web of Science není jen o publikacích .
Středa 21. listopadu 2018 – 10:00
V rámci této prezentace Vám představíme méně obvyklé typy publikací, které jsou dostupné ve Web of Science.
Ukážeme Vám hodnotu patentů a dat pro vaši vědeckou činnost.
Školitel: Josef Jílek: josef.jilek@clarivate.com

Registrace

Odkazy na další informace z Clarivate
Kompletní přehled školení naleznete na clarivate.libguides.com/home
Širší nabídka školení pro ČR a SR na clarivate.savoinspire.com/clarivate-czsk/
Web of Science team

Share on

Clarivate
Accelerating innovation
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia
PA 19130 USA

© 2018 Clarivate Analytics
Unsubscribe from all communications
Manage your email preferences
Privacy policy

