
 

 

 

Vážení uživatelé Web of Science, 

  

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na červnové otevřené webináře k 

produktům společnosti Clarivate Analytics. Webináře se budou týkat novinek 

v našich produktech, podrobný program viz dále. 

  

Webináře budou vedeny v programu Webex. Délka webináře je 45-60 minut. 

  

InCites B&A včetně vice jak 2,2 milionu záznamů z Emerging Sources 

Citation Index  

 Zahrnutím článků z Emerging Sources Citation Index (dále ESCI) 

rozšířilo datovou základnu InCites o 2,2 milionu. V tuto chvíli se jedná 

o 59 milionů odborných publikací.  

 Naši odborníci vám představí klíčové funkce tohoto ESCI data setu. 

Na praktické ukázce Vám předvedou, jak mohou přidaná data 

obohatit analýzy na úrovni Autorů, Organizací a Regionů. 

Datum a čas – Čtvrtek: 21. 6. 2018 –od 10:00 

Registrace   

 

Zjistěte, jak získat přístup k vice jak 12 milionům Open Access 

publikacím v rámci Web of Science. Získejte plný text článku snadno na 

jedno kliknutí myši 

 Naši experti vám představí, jakým způsobem Web of Science pracuje 

s Open Access obsahem – 12 miliony legálně dostupnými články, 

které jsou k dispozici na základě spolupráce se společnosti Impact 

Story. 

 Poznejte nedávno přidaný nástroj Kopernio, který vám umožní rychlý 

přístup k plným textům vaší instituce na jedno kliknutí. 

 Naši experti Vám představí přínos Kopernia pro vědce a knihovníky.  

Datum a čas: 21. 6. 2018 – od 14:00 

Registrace  

   

Nové! Journal Citation Reports s daty za rok 2017 

 Informujte se o nových funkcích v JCR včetně metrik za rok 2017 a 

různých způsobech jak porozumět vlivu časopisu a citačním vazbám.  

 Naši experti vám předvedou jak porovnávat časopisy ve vašem 

vědeckém oboru a představí indikátory, které vám umožní lépe 

pochopit citační ohlas v širších oborových souvislostech.  

Datum a čas Čtvrtek: 28. 6. 2018 – od 12:00 

Registrace 

 

 

LibGuide Podrobné informace o produktech WOS  

Training Calendar kompletní přehled školení  
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