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FORSKNINGSREGISTRERING: NY MULIGHED 

Den nye mulighed for registrering går under navnet Hurtig inddatering, og du finder den samme sted som 
de øvrige inddateringsmuligheder for publikationer i Pure. Vi tilføjer stadig automatisk forskning på vegne 
af forfatterne, når vi har mulighed for det. Hurtig Inddatering kan bruges til at registrere de publikationer, vi 
ikke har tilføjet. De filer, du uploader i inddateringen, bliver delt efter forlagets politikker, når det er muligt. 
Derfor opfordrer vi til upload af et accepteret manuskript til open access allerede fra starten af.  Indeholder 
den fil, du uploader, ikke informationer om publiceringssted, beder vi dig om at specificere det i Noter-feltet. 
Når du har uploadet din publikation, bliver den en del af vores workflow, og vi udfylder en komplet registre-
ring i Pure på baggrund af dine filer og noter. Se vores vejledning til funktionen.

SDU's Pure-kontor
T 65 50 24 30 | puresupport@bib.sdu.dk

NY PERSONLIG OVERSIGT 
Vi har aktiveret en ny personlig oversigt i 
Pure, som er den første side, du møder, når 
du logger ind i Pure. Da den nye oversigt ser 
markant anderledes ud, har vi lavet en kort 
vejledning. Vejledningen indeholder også et 
billede af den nye oversigt, hvis du vil se den 
allerede nu. Du finder vejledningen på vores 
vejledningsside.

 ÆNDREDE PROJEKTSKABELONER
Projekter bliver nu inddelt i underkategorier, som det 
kendes fra andet indhold i Pure. De nye underkategorier 
er baseret på, hvordan projektet er fundet, og det synlig-
gør uden yderligere klik, hvilken type projekt, der er tale 
om. Projekttypen Forskning bliver udfaset, når de allerede 
indtastede projekter er sorteret ned i de nye undertyper. Vi 
beder derfor om, at Forskning ikke benyttes mere. Også til 
registering af projekter, kan du se en vejledning.

Upload dine publikationer i Pure
og lad os tage os af resten. 

Du kan tilføje så mange filer, der er relevante 
og samtidig give os noter om publikationen 

https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/pure/quick+submit+vejledning+dansk.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/pure/personlig+oversigt.pdf?la=da&hash=13186502DBB47C5043BEB3DAF0A36228BDE21EBB
https://www.sdu.dk/da/forskning/forskningspublicering/pure/help+and+services/vejledninger+til+pure
https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/pure/oprettelse+af+projektregistrering+i+pure.pdf

