GREC: dipositar articles

COM DIPOSITAR ARTICLES

GREC

ADVERTIMENT:
Per accedir-ne has d’estar en un ordinador de la xarxa de la Universitat de València o connectar-te a ella
mitjançant VPN.
1.
2.

Entra en GREC-Curricul@: http://go.uv.es/t5QOS1i
Fes clic en Publicacions en revistes.

JCR: Indice de impacto y Cuartil

3.

Pots adjuntar el PDF del document en articles nous i també en articles ja introduïts. Si l’article és
nou en GREC, fes clic en Afegir i després d’introduïr totes les dades, passa al punt 5. Si vols
adjuntar el PDF d’un article ja introduït en Curricul@, fes clic en Total registres.

4.

Fes clic en el símbol del monitor, Visualitzar el registre, de l’article on vols adjuntar el PDF.

5.

Fes clic en Adjuntar el document en el quadre de la dreta.

6.
7.

Si el teu document no té resum en GREC, cal que l’introduïsques ara en el camp Abstract.
Fes clic en Seleccionar archivo al final de la pàgina. Adjunta el PDF i fes clic en el botó blau
Confirma.
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Quan hages acabat d'adjuntar el PDF a cadascun dels teus articles, fes clic en Desconnecta /
Tramet a la part superior dreta de la pantalla.
9. La teua biblioteca d’àrea comprova setmanalment:
a. Que el PDF que has adjuntat es correspon amb les dades de l’article.
b. Que el PDF compleix amb els requisits mínims de qualitat per a un document escanejat.
c. Les polítiques de l’editor respecte al dipòsit en repositoris institucionals d’accés obert.
d. Si la versió que has adjuntat (preprint, postprint, versió de l’editor) pot ser dipositada.
10. Si el document compleix amb tots el requisits, les biblioteques carreguen el document en
RODERIC. En cas contrari, rebràs un missatge amb el motiu del rebuig del dipòsit.

8.

És important que abans de dipositar comproves per tu mateix els punts de l’apartat 9.
a)

El PDF adjuntat ha de contenir només l’article del qual eres autor o coautor, no el número complet
de la revista.
b) Com a mínim, una reproducció digital ha de respondre als criteris següents:
a. Un escanejat = una pàgina.
b. Les imatges han d'escanejar-se el més recte possible o redreçar-les posteriorment.
c. Han de retallar-se les vores negres, de ser possible, totes les pàgines a la mateixa mida.
d. Finalment, pot passar l’OCR al document.
c) Pots comprovar les polítiques editorials respecte del dipòsit en repositoris institucionals en dos
bases de dades. Per a les revistes internacionals, en SHERPA/RoMEO, i per a les revistes nacionals,
en Dulcinea.
d) És important que diposites la versió correcta de l’article. Per a comprendre les diferències,
consulta el document de REBIUN al nostre blog.
Si tens qualsevol dubte, pots contactar la Secció de Suport a la Investigació de la teua biblioteca.
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