
Import záznamů z WOS a Scopus 
přes klienta ARL 

• Návod je na stránkách podpory  
Import záznamů z WOS: 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/podpora/ 

 

• Záznam je potřeba následně upravit 

• Připravujeme možnost stahování záznamů 
přes formuláře – komfortnější, předvýběr 
záznamů, možnost propojení autorit, dotažení 
zdrojů financování 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/podpora/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/podpora/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/podpora/




Import záznamů z WOS 

Báze cav_wos 
 
Vyhledání 
podle Názvu, 
Autora nebo 
čísla UT WOS 



Vyhledaný 
záznam 
otevřeme  
v editaci a 
dáme  
Uložit jako 



V tuto chvíli je 
potřeba vyplnit 
pole 969, 
podpole f a 
záznam uložit 
jako N = 
NEODESLANÝ 
 



Záznam 
dostane 
přiděleno 
systémové 
číslo 



Je potřeba 
vybrat druh 
dokumentu 



Vybereme druh 
z rolety, dáme 
Změnit 
Dále je potřeba 
vyplnit kód 
druhu 
dokumentu v 
poli 970, 
podpole b 



Autority 
je potřeba 
propojit 



Je potřeba 
smazat 
přebytečná 
pole 



Doplníme 
údaje do 
pole C26: 
Export do ASEP 
Uplatnění 
Rok sběru 
Pracoviště 



Upravit 
 

Další úpravy 
můžeme 
provádět ve 
formulářích 



Import záznamů ze Scopus 

Báze cav_scopus 
 
Vyhledání je 
možné podle 
Názvu a Autora 



Záznam se Uloží 
jako, je potřeba 
vybrat druh 
dokumentu, 
propojit  
autority a smazat 
nadbytečná pole 

V tuto chvíli je 
potřeba pole 
969, podpole f a 
záznam uložit 
jako N = 
NEODESLANÝ 



Některá pole je potřeba doplnit, některá upravit: UT WOS, Scopus. 
Abstrakt ze Scopusu se stahuje do pole 330 a vyžaduje určité úpravy. 
Není rozlišeno ISSN a EISSN, je potřeba zkontrolovat, zda je uvedeno správně. 
V poli 608 je pro kontrolu uveden Document Type z WOS . 



Projekty ve WOS 



IPAC - zdroje 

Odškrtnout 
ASEP 



Zaškrtnout 





Vyhledané 
záznamy 







Stahování záznamů přes 
formuláře 

Připravujeme 

První fáze řešení: 

ve formulářích se vyhledá konkrétní záznam 
podle selekčních kritérií a dotáhne se do 
databáze spolu s úpravou důležitých dat. 

Bude přidáno speciální tlačítko pro dotažení 
záznamu z jiné databáze. Umístěno bude mezi 
tlačítkem Nový a Tisk. 

 





• Dotaz  na záznamy institucí do databází 
• Převzetí záznamů do pracovní databáze ASEP 
• Rozčlenění záznamů dle afiliace do myASEP 
Rozlišení záznamů, které již v ASEP jsou a nových záznamů 

• Editace záznamů 
Kontrola záznamů před importem z pracovní databáze do 

ASEP 
Převzetí celých záznamů (nový záznam) 
Převzetí jen určitých polí (doplnění záznamů stávajících) 
• Import jednotlivých záznamů ve formátu RIS, MRC… 

 





• Druhá fáze – import záznamů ze souboru ve 
formátu (RIS apod.)? 

• Třetí fáze – automatická nabídka záznamů 
pracovišť v kontu myASEP zpracovatele.? 

 



Velké množství autorů, autorské 
skupiny – jak na to? 

Jak s tím naložíme? 

Všichni autoři 

Při určitém počtu (?) jen autoři CZ a zbytek jako 
další v IPAC. 

Další možnosti? 

Zápis autorských skupin 

Group Author(s): STAR Collaboration  

  

 

 

 

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=2At8qmwiW4ISoqZLmbe&field=GP&value=STAR+Collaboration
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=2At8qmwiW4ISoqZLmbe&field=GP&value=STAR+Collaboration
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=2At8qmwiW4ISoqZLmbe&field=GP&value=STAR+Collaboration
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=2At8qmwiW4ISoqZLmbe&field=GP&value=STAR+Collaboration


 



 


