Zarządzanie wytworami pracy
instytucji i prezentowanie ich,
aby zwiększyć jej widoczność
i rozpoznawalność
Organizuj i dziel się wszystkim, począwszy od wyników
badań i raportów technicznych, a skończywszy na
materiałach konferencyjnych oraz pracach naukowych
i dyplomowych studentów.
Digital CommonsTM oferuje jedyną platformę łączącą w sobie
funkcjonalność repozytorium instytucjonalnego (IR), możliwość
komercyjnego publikowania w systemie otwartego dostępu i zintegrowane
profile wykładowców – wszystko to w ramach pełnego hostingu,
z nieograniczonym miejscem na dane i nielimitowanym wsparciem.

Profile wykładowców i galerie ekspertów, które
pozwolą zaprezentować specjalistyczną wiedzę
pracowników naukowych

Instytucjonalne repozytorium i platforma
wydawnicza w celu powiększenia widoczności
i wpływu

• Profile wykładowców
• Galeria ekspertów

• Wydział stypendialny
i badawczy

• Konferencje
i wydarzenia

• Praca studencka i ETDs

• Archiwalia i unikalne
pozycje

• Zarządzanie danymi

• Przenośne,
personalizowane galerie
• Zapewnianie
pracownikom

naukowym nowych
możliwości w sferze:
–Mentoringu
–
–Współpracy
–
naukowej
–Promocji
–
medialnej

Łatwe wdrożenie, prosta obsługa, konserwacja i ocena
Hostowana infrastruktura zmniejsza
łączne koszty

Nieograniczone wsparcie, szkolenia
i doradztwo

• Bezpieczne przechowywanie
w chmurze

• Nieograniczony dostęp do jednego
dedykowanego konsultanta

• Mapy czytelnictwa w czasie
rzeczywistym

• Wiodąca w branży optymalizacja
SEO

• 92% klientów zadowolonych ze
wsparcia

• Łatwe udostępnianie autorom
i grupom informacji o
wyświetleniach ich prac

• Szybki rozwój zorientowany na
klienta

• Bieżące szkolenia dla
pracowników, wykładowców i
studentów w zakresie zwiększenia
skali zasięgu i wpływu

Dokładne wskaźniki, zawsze pod ręką
• Pulpity nawigacyjne pokazują
organizacje biznesowe, edukacyjne
i rządowe, które czytają Twoje prace

• Eksportowalne raporty dotyczące
publikacji i widoczności

• Nieograniczone miejsce na dane
i obsługa wszystkich typów plików

• Personalizowany branding i design

Zaprojektowany, by zwiększyć widoczność wyników badań
Twojej instytucji

*2,5 miliona

pełnowartościowych
tekstów

1/2 miliarda

wszystkich pobrań

1500

czasopism

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

• Wskazówki ekspertów dotyczące
najlepszych praktyk i trendów

Digital Commons oferuje szeroki zakres
możliwości i personalizację zgodną z
indywidualnymi potrzebami konkretnej instytucji:
Prezentacja szerokiego zakresu wiedzy i badań wykładowców
Począwszy od profesjonalnych profili wykładowców i opublikowanych artykułów
recenzowanych przez autorytety, a skończywszy na dokumentach roboczych
i materiałach konferencyjnych, Digital Commons prezentuje cały zakres prac
naukowych prowadzonych w Twojej instytucji.
Promowanie prac studentów oraz prac magisterskich i doktorskich w formacie
elektronicznym oraz zarządzanie nimi
Dzięki personalizowanym procesom w zakresie zarządzania elektronicznymi wersjami
prac magisterskich i rozpraw doktorskich, narzędziom do publikowania dzienników
studenckich i materiałów z konferencji oraz całej gamie opcji prezentowania badań
studenckich, Digital Commons pomaga wspierać cele programowe oraz promować
zaangażowanie wśród studentów.
Ułatwianie publikowania czasopism w swojej instytucji
Platforma Digital Commons powstała na bazie komercyjnego oprogramowania
redakcyjnego— dzięki konfigurowalnej budowie oraz ciągłym szkoleniom i wsparciu
zapewnianemu redaktorom możesz opublikować wszystko, począwszy od biuletynów
informacyjnych, a skończywszy na recenzjach naukowych dzienników badań
prowadzonych metodą podwójnej próby.
Łatwiejsze zarządzanie danymi dzięki pełnemu wsparciu
Digital Commons to kompleksowe rozwiązanie hostingowe do przechowywania i
udostępniania danych oraz zarządzania nimi. Nieograniczone miejsce na dane i obsługa
wszystkich typów plików pozwala sprostać potrzebom każdej jednostki na uczelni.
Planowanie, promowanie i publikowanie konferencji i wydarzeń
Wykorzystaj w pełni wszystko, co dzieje się na uczelni dzięki intuicyjnym narzędziom
do planowania, promocji i publikacji wydarzeń. Personalizowane procesy i branding
nadają każdej konferencji indywidualny wygląd i charakter.
Wdrażanie otwartych zasobów edukacyjnych i książek
Digital Commons oferuje infrastrukturę, która pozwala na wdrażanie inicjatyw związanych
z otwartą edukacją, dzięki którym studenci mogą zaoszczędzić pieniądze, a ich retencja
wzrasta. Elastyczne narzędzia, które umożliwiają publikowanie pięknie wydanych
podręczników w systemie otwartego dostępu, materiałów szkoleniowych i monografii.
Dynamiczna rejestracja i udostępnianie archiwów i specjalnych kolekcji
Dzięki geolokalizacji, osiom czasowym, personalizowanym metadanym i galeriom
obrazów zapewniającym dostęp do treści, Digital Commons oferuje nowe i dynamiczne
sposoby na podzielenie się unikatowymi zbiorami instytucji z całym światem.
Chcesz tworzyć, poszerzyć lub jeszcze bardziej promować swoje repozytorium?
Skorzystaj z oferty bepress, która spełni Twoje oczekiwania i zapewnia wyjątkowy
poziom wsparcia klienta.
Więcej informacji na:

elsevier.com/solutions/digital-commons
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