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PUBLONS 
 

ENGADIR PUBLICACIÓNS DA WEB OF SCIENCE 

Pódense engadir publicacións a Publons da Web of Science de dúas formas: 

1. Importándoas desde Publons. 
2. Á inversa, buscando na Web of Science as referencias dos traballos e exportalas a Publons 

(Reclamación en Publons) 

 

1. Para engadir publicacións  da WOS dende Publons acceda a Publons e no menú lateral prema 
no enlace My Records> Publications  e despois seleccione “Import publications” 

 

 

 

A continuación escolla “Import from Web of Science” 
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Publons buscará as publicacións da Web of Science que coinciden co seu correo electrónico 
e/ou o nome do perfil de Publons. Para consultar as publicacións que se atopen prema en “See 
my Web of Science Publications” 

 

 

Se recupera moitos resultados pode empregar os filtros para reducilos 
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Seleccione só sus publicacións e a continuación prema en” Import selected publications” para 
agregalas ao seu perfil. 

 

 

*Cando se importan publicacións da Web of Science engadense ademáis das publicacións 

as citas recibidas. 

2. Exportar as publicacións desde a Web of Science 

Acceda a WOS e busque as referencias dos seus traballos. A continuación seleccione as 

referencias, prema en Exportar e escolla Reclamación en Publons. 
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Ábrese unha ventana na que se indica o número de publicaciones que seleccionou para 

exportar a Publons. Prema en Exportar 

 

 

Abriráse outra ventana para que continue a sesión con Publons para completar a exportación.  

As publicacións incorporadas a Publons aparecerán no enlace My Publications 

 

*Cando se exportan publicacións da Web of Science engádense ademais das publicacións 

as citas recibidas. 


