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ORCID 
 

COMO INCLUÍR EN ORCID AS MIÑAS PUBLICACIÓNS INDEXADAS NA WEB OF 

SCIENCE 
Neste momento o asistente para incluÍr na súa conta de ORCID as publicacións que ten 

indexadas en WOS está deshabilitado polo peche da web de ResearcherID e a súa substitución 

por Publons.  

 

Para que as publicacións que vostede ten en WOS se inclúan no ORCID, ten que facelo vía 

Publons. 

Se non ten conta en Publons: 

− Entre en https://publons.com  e identifíquese coas súas credenciais en WOS ou 

EndNote. 

− Se non está rexistrado en ningún destes servizos, rexísterese na web de Publons: 

https://publons.com/account/register/ 

 

  

https://publons.com/
https://publons.com/account/register/
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COMO ENVIAR AS PUBLICACIÓNS DE WOS Á MIÑA CONTA EN ORCID VÍA PUBLONS  
Debe vincular a súa conta de Publons con ORCID e outorgar os permisos para poder enviar 

publicacións (esta operación só terá que facela unha vez). 

A. Vincule o seu ORCID coa súa conta en Publons 
1. Dende o seu “Private dashboard”. Acceda a “Settings” > “Account” 

 

2. Localice ORCID   entre todas as opcións de perfís e servizos cos que pode  

 

conectar e prema en 
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3. A continuación aparecerá a pantalla de inicio de sesión en ORCID.  

 

Iniciarase o proceso de conexión das contas e, ao rematar, o ID de ORCID aparecerá nas contas 

conectadas de Publons. 
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B. Outorgue os permisos 
Agora que xa ten as contas conectadas, debe dar permisos para exportar a ORCID 

automaticamente as publicacións incluídas en Publons. 

1. En Settings, prema en Permissions. 

 

2. Busque o apartado ORCID Settings (parte inferior da pantalla).  

- En UPDATE YOUR ORCID WORKS FROM PUBLONS prema no botón GRANT PUBLONS 

PERMISSIONS TO UPDATE YOUR ORCID WORKS: autoriza a Publons a enviar a ORCID 

as publicacións. 

- En UPDATE YOUR ORCID PROFILE FROM PUBLONS prema no botón GRANT PUBLONS 

PERMISSION TO UPDATE YOUR ORCID PROFILE: o seu WOS ResearcherID (antigo 

ResearchID) aparecerá no seu rexistro ORCID no apartado “Otros ID”. 
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Agora que están vinculadas as dúas contas e habilitados os permisos, xa pode enviar as 

publicacións de WOS a ORCID a través de Publons. 

C. ENVÍE AS PUBLICACIÓNS DE WOS A ORCID  
No menú lateral de Publons, prema no enlace My Records > Publications  e no botón “IMPORT 

PUBLICATIONS”: 

 

Publons buscará en Web of Science as publicacións que coincidan co seu correo electrónico 

e/ou os nomes do perfil de Publons. É importante que o seu perfil de Publons teña incluídas 

todas as variantes posibles do seu nome, no apartado Settings > Profile. 

Para revisar as publicacións prema no botón SEE MY WEB OF SCIENCE PUBLICATIONS. 

 

É posible que non todas as publicacións recuperadas sexan súas. Revise os resultados e se é 

preciso refine a busca premendo no botón SHOW FILTERS. 
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Seleccione as súas publicacións e prema no botón IMPORT SELECTED PUBLICATIONS para 

incorporalas ao seu perfil de Publons. 
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Para finalizar o proceso, debe ENVIAR AS PUBLICACIÓNS DE WOS A ORCID: en Settings > 

Permissions prema en Export Publications to ORCID now para envialas ao seu perfil ORCID. 

 

 


