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ResearcherID – безкоштовний ресурс компанії Thomson Reuters, який
дозволяє автору формувати список своїх публікацій, включених в базу даних
Web of Science, враховувати можливість різного написання прізвища та імені
автора англійською мовою, виключати зі списку публікації авторів з одним і
тим же прізвищем, визначати наукометричних показники (індекс цитованості,
індекс Гірша тощо).
ResearcherID асоційований з іншим аналогічним ресурсом, інтегрованим з Thomson Reuters –
EndNote Web.
При цьому, авторам, які уже зареєструвалися на сайтах Web of Science або EndNote Web, реєстрація в
ResearcherID не потрібна, так як раніше отримані логін і пароль будуть дійсні для доступу й до двох
інших.
ResearcherID надає можливість встановлення взаємозв'язку власних робіт з реєстром ORCID (Open
Researcher and Contributor ID).
Для роботи з ресурсом ResearcherID необхідно зареєструватися на сайті ResearcherID.com, після чого
автор отримає можливість прив'язувати статті з Web of Science до свого профілю в ResearcherID,
встановлюючи зв'язок між ними, переглядати в своєму профілі особисті дані (статистику,
наукометричні показники).
Кожному зареєстрованому автору присвоюється унікальний ідентифікаційний номер, який надалі
дозволяє легко знаходити його опубліковані праці, здійснювати наочні огляди дослідників і отримувати
інформацію щодо доступності їхніх робіт.
Можливості ResearcherID:









виключення типової проблеми неправильного визначення автора;
створення власного індивідуального профілю і списку публікацій для наочного представлення
своїх робіт;
управління списком публікацій ResearcherID за допомогою EndNote Web;
полегшення пошуку робот колег;
використання реєстру для пошуку інформації за цитуванням авторів, партнерів для спільної
роботи, редакторів та рецензентів;
відстеження загальної і середної кількісті цитувань та індекс Гірша користувачів ResearcherID;
вивчення різноманіття досліджень на інтерактивній карті, яка визначає дослідників по країні і
теми дослідження;
використання ResearcherID Labs для створення власного списку публікацій, підрахунку
персональних показників за допомогою Web of Knowledge sm та перегляду спільної роботи і
мереж цитування.

Зареєстровані та незареєстровані користувачі мають можливість: бачити профілі інших авторів
(які відкриті для публічного доступу); шукати інформацію за допомогою унікального номера
ResearcherID, ключовими словами або за будь-якою комбінацією прізвища, ключових слів, організації;
скористатися посиланням на повний текст; відстежувати загальну і середню кількість цитувань, індекс
Гірша тощо.
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