
Digital CommonsTM:  
Widoczność, która napędza 
współpracę
Promocja badań naukowych pozwala klientom 
Digital Commons czerpać korzyści z modelu 
partnerstwa publiczno-prywatnego

Gdy badania pracowników naukowych zostają zauważone, 
korzystają na tym zarówno oni, jak i instytucje, w których pracują. 
Profesor fizyki na uniwersytecie Utah State University, dr J.R. 
Dennison poznał wartość promowania badań prowadzonych 
przez jego ośrodek w internecie, gdy dostał nieoczekiwany 
telefon od prezesa niewielkiego przedsiębiorstwa, które 
posiadało kontrakt z NASA oraz z Siłami Powietrznymi USA. 

Prezes, który pilnie potrzebował pomocy w prowadzeniu 
testów, odnalazł stronę Laboratorium Fizyki Materiałów na 
platformie Digital Commons pospiesznie przeglądając Google, 
po czym zadzwonił do Dr. Dennisona z prośbą o pomoc. 
Współpraca biznesowa okazała się trwałym sukcesem.

„Poza funduszami, które otrzymujemy, ten kontrakt jest dla mnie 
ekscytujący również dlatego, że otworzył przede mną nowe 
możliwości zawodowe — komercyjne i praktyczne zastosowanie 
mojej pracy.”

– Dr fizyki J.R. Dennison z Utah State University

Dane badawcze i granty

Spełnianie wymogów formalnych, zwiększanie przejrzystości i 
zarządzanie grantami przez internet

Humanistyka cyfrowa i prace kreatywne

Wspieranie innowacyjnej pracy kadry naukowej w zakresie 
formatów multimedialnych, projektów cyfrowych i historii 
społecznej

Nowe czasopisma naukowe

Możliwość publikacji przez 
wykładowców czasopism dotyczących 
nowo powstających dziedzin

Bibliotekarskie profile wykładowców

Zapewnij pracownikom naukowym 
wgląd we wskaźniki czytelnictwa oraz 
usługi, których potrzebują

Materiały dydaktyczne

Otwarte zasoby edukacyjne, czasopisma 
studenckie i projekty badawcze

Zarządzanie wytworami pracy instytucji i prezentowanie ich, aby zwiększyć jej widoczność 
i rozpoznawalność



Digital Commons Network
Otwarty dostęp. Tworzony przez naukowców. Publikowany przez uniwersytety.®

Platforma Digital Commons Network zwiększa widoczność ponad miliona 
darmowych, pełnowartościowych artykułów naukowych, posegregowanych 

według dyscyplin. Pracownicy naukowi mogą śledzić postępy w swojej 
dziedzinie, szukać konkretnych tematów, autorów lub słów-kluczy oraz 
poznawać trendy czytelnicze w odniesieniu do swoich własnych prac. 

Sieć sprzyja współpracy, równocześnie sprawiając, że praca  
kadry naukowej może być dostępna dla odbiorców z całego świata.

Więcej informacji na:

elsevier.com/solutions/digital-commons

Digital Commons to znak usługowy Elsevier Inc. Prawa autorskie © 2018 Elsevier B.V.
Sierpień 2018

Zaprojektowany, by zwiększyć widoczność wyników 
badań Twojej instytucji

Łatwe wdrożenie, prosta obsługa, konserwacja 
i ocena

Przejrzyste i tworzone w czasie rzeczywistym metryki

• Raporty wizualne na temat międzynarodowego 
i instytucjonalnego czytelnictwa

• Mapy czytelnictwa w czasie rzeczywistym

• Narzędzie do dzielenia się efektami badań 

• Elastyczne wsparcie w przypadku problemów

Hostowana infrastruktura... w ramach łatwego użytkowania

• Bezpieczne przechowywanie w chmurze

• Wiodące w branży oprogramowanie dla SEO

• Szybki rozwój zorientowany na klienta 

• Nieograniczone miejsce na dane i obsługa wszystkich 
typów plików

Nieograniczone wsparcie dla Twoich potrzeb

• Indywidualny konsultant

• Szkolenia dla personelu, kadry naukowej i studentów, 
które pomogą w rozwoju instytucji

• Personalizowany branding i design

• Wskazówki dotyczące najlepszych praktyk i trendów

Instytucjonalne repozytorium i platforma 
wydawnicza w celu powiększenia widoczności 
i wpływu

• Wydział stypendialny  
i badawczy

• Praca studencka i ETDs

• Zarządzanie danymi

• Konferencje 
i wydarzenia

• Archiwalia i unikalne 
pozycje 

1500  
czasopism

*2,5 miliona 
pełnowartościowych 
tekstów

1/2 miliarda 
wszystkich pobrań

*Na podstawie badań globalnych platform Digital Commons przeprowadzonych w 2018 roku

Przeglądaj  
2 410 162 prac

stworzonych przez 
530 instytucji.


