Regisztráció a Researcher ID
adatbázisban
Használati útmutató
Készítette: Dr. Sasvári Péter és Urbanovics Anna
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Bevezetés
• Ez egy online regisztráció, egyedi azonosító (Researcher ID)
létrehozására.
• Saját publikációs lista hozható létre a segítségével.
• Nyilvános vagy személyes profil készíthető (Nyilvános profil:
kereshető, megtekinthető és hozzájárul a Web of Science (Clarivate
Analytics) adatokhoz.)
• Hivatkozási riportok létrehozása (pl. H-index, Citation distribution per
year, Total Times Cited count, Average Times Cited)
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1. Belépés a ResearcherID-ba

Írjuk be a böngészőbe a www.researcherid.com
címet. Válasszuk ki a „Join Now It’s Free” linket
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2. Regisztráció kezdete

Regisztrálni az alapadataink megadásával kezdhetjük meg
regisztrációnkat. Ezek a következők:
1. Utónév (keresztnév)
2. Családnév
3. E-mail elérhetőség (fontos, hogy ezt karakterpontosan adjuk
meg, mert a rendszer később ide küldi az aktiváláshoz
szükséges információkat).
4. Honnan hallott rólunk? (Válasszuk ki a legördülő lista
megfelelő elemét).
A „Submit” menüpontra kattintva megerősíthetjük adatainkat.
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3. Minimális regisztrációs adatok megadása

A kezdeti regisztrációhoz szükséges adatlap kitöltve.
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4. Az első regisztrációs fázis lezárása

Az alapadataink megerősítése után a rendszer automatikusan a
következő lapot tölti be: „A Researcher ID meghívója kiküldésre
került a megadott (…) e-mail címre. Köszönjük érdeklődését a
Researcher ID iránt.”

6

5. Megerősítési e-mail

Nyissuk meg megadott e-mail fiókunkat, melyben meg
fogjuk találni a megerősítési e-mailt. Ebből másoljuk ki
az első, pirosan szedett linket és másoljuk be azt egy új
honlap böngészősávjába.
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6. Részletes regisztrációs adatok

• Thank you for your interest in ResearcherID!
• By registering, you're helping to build a resource that standardizes and clarifies author information strengthening the connections between you and your colleagues and making vital research more accessible
to all.
• Data Privacy: The information that you submit as part of this registration process and the information that
you submit or that Thomson Reuters collects in the course of the use of your ResearcherID will be processed
by Thomson Reuters in accordance with the ResearcherID End User License Agreement. Except where
indicated, registration information will be viewable by default on your public profile page on the
www.ResearcherID.com website. At anytime after registering, you can login to your account and choose to
make some or all of your information private or to update any of your registration information.
• First/Given Name: Krisztina; Last/Family Name: Zán; E-mail Address: zan.krisztina@uni-nke.hu; Institution:
NUPS; Address Line 1: Ludovika tér 2.; City: Budapest; Country/Region: Hungary; Password: ●●●●●●●●
(Password Guidelines: Must be 8 or more characters and contain: - at least 1 numeral: 0 – 9, - at least 1
alpha character, case-sensitive, - at least 1 symbol: ! @ # $ % ^ * ( ) ~ `{ } [ ] | \ & _); Retype Password:
●●●●●●●●; Security Question: What year were you born?; Security Answer: 1966; Verification Number:
1234; Select a Role: Researcher (Academic); Send me information about new features on ResearcherID.com.
Send me information about products and services related to ResearcherID.com.
A részletes regisztrációs adatok tájékoztatnak arról, hogy milyen
adathasználati és adatvédelmi, valamint jelszó alkotási
feltételeknek kell eleget tennünk. Ezt követően kattintsunk a
„Submit registration” menüpontra.
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7. Felhasználói licensz elfogadása

A következő lépés a
Felhasználói licensz
elfogadása, mely során,
amennyiben feltétellel és
szabályozással egyetértünk az
„accept” (elfogadás)
menüpontra kattintunk.
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8. Regisztráció véglegesítése

E-4243-2018

Utolsó lépésként jelenik meg a regisztráció véglegesítéséről és
sikeres megtörténtéről szóló értesítés.
A „Click here to login to Researcher ID” menüpontra kattintva
léphetünk be a fiókunkba.
A „Your Researcher ID is” mellett lévő azonosítót érdemes
feljegyezni, mert erre az MTMT-ba való rögzítés során még
szükségünk lesz.
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9. Belépés az MTMT-be
Ezt követően lépjünk be MTMT (Magyar Tudományos Művek
Tára) profilunkba, ahol a Személyi Adatlap alatt található
„Azonosítók, hivatkozások” menüpontnak megnyitásakor
láthatjuk eddig az MTMT-hez rendelt további digitális
profilunkat. Itt válasszuk a Típus menüpontban a Researcher ID
lehetőséget.
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10. MTMT személyi adatlapjának kitöltése
A Típus mellett az azonosítót is kéri a rendszer az „Azonosító” menüpont
alatt. Ide a következőképp adhatjuk meg azonosító számunkat:
1. Nyissuk meg újból az aktiváláshoz szükséges, az intézményi e-mail
címünkre érkezett értesítést,
2. A regisztráció sikeréről szóló értesítésünkből másoljuk ki azonosítónkat.
Ennek formája pl.: E-4243-2018.
Majd ha az azonosítót sikeresen kijelöltük, térjünk vissza ismét az MTMT
honlapjára, és az azonosítót az üres sávba illesztve, sikeresen megadtuk
azonosítónkat.
Ezt követően kattintsunk a „Hozzáad” opcióra.
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