Pure-kontoret

Importere publikationer i Pure
Denne guide hjælper dig til at udføre følgende opgaver i Pure:
•
•
•
•

Identificere forskellige måder at importere publikationsmetadata fra andre databaser til Pure
Søge efter din forskning i Scopus og PubMed gennem Pure
Importere udvalgte publikationer fra Scopus og PubMed og dermed spare tid på registrering i Pure
Opsætte en automatisk søgning i Pure

Hvor finder jeg importfunktionerne i Pure?
I øjeblikket er det muligt at importere publikationsmetadata fra fire forskellige kilder: Scopus,
PubMed, bibliotek.dk og arXiv. Her anbefaler vi Scopus til de fleste fagområder og PubMed som supplement
til sundhedsfaglige og medicinske professioner, fordi de tilbyder den højeste kvalitet i forhold til metadata.
Via denne importfunktion i Pure har du mulighed for at finde din forskning, forudsat at det er indekseret i
de databaser, vi anbefaler.

Sådan finder du importfunktionen i Pure

Importfunktionen tilgås
derfra, hvor du normalt
tilføjer nye
publikationer under
’Tilføj indberetning’.
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Her finder du
importfunktionen
’Importer fra online
kilde’.
Under denne fane
kan du nu vælge den
database, du ønsker
at importere fra.
Igen anbefaler vi, at
du vælger Scopus
og/eller PubMed.
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Søgning efter publikationer i Scopus og PubMed
Vælger du Scopus,
kommer dette vindue
frem.
Hvis du leder efter en
bestemt artikel, kan du
skrive titlen her. Ønsker
du at importere et
større udvalg af
publikationer, kan det
være en fordel i stedet
at indtaste dit navn
eller ORCID.
Klik på søgeknappen og
gennemse resultaterne.

Importfunktionen fra
PubMed ser anderledes ud,
men her kan du indtaste de
samme oplysninger som i
Scopus, dvs. titel eller navn,
hvis du leder efter flere af
dine artikler.
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Søgeresultaterne vises nu på en liste. Når du har fundet den eller de artikler, du søger, klikker du på
importknappen.

Det første vindue, du får frem, er en oversigt over forfatter-match. I bunden klikker du på knappen
’Importér & gennemgå’.
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Under fanen ’Metadata’ finder du den importerede registrering. De fleste felter vil allerede være udfyldt
automatisk. Du kan selv redigere ukorrekte informationer og gemme registreringen.

Opsætning af automatisk søgning
Du har også mulighed for at opsætte en automatisk søgning til import af artikler, som du publicerer i
fremtiden.
Gå ind på din Pure-profil
og tryk på ’Edit profile’
(rediger profil)
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Under denne fane kan du
tilføje og fjerne
automatiske søgninger.
Når du slår en søgning til,
kan du præcisere de
navnevarianter, du vil
søge på i hver enkelt
database.
Vi anbefaler, at du bruger
almindelige
navnevarianter, men hvis
du udgiver under flere
forskellige navne, kan du
med fordel tilføje alle
navnevarianter her.

Hvis du gemmer dine ændringer, vil nye søgeresultater løbende blive tilgængelige via din Pure-profil. Du
finder dem under den grønne fane ’Tilføj indberetning’. Herfra kan du importere publikationerne direkte.
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Du har også mulighed for automatisk at få tilsendt en e-mail, hver gang der er et match. Aktivér denne
funktion ved at sætte flueben her (Det vil altid være muligt at slå det fra igen).
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