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Sumar

 Scop

 Pachete şi functionalitati:

 Platformă integrată de acces la publicaţiile stiinţifice

 Asigurarea prezenţei online a publicațiilor ştiinţifice

 Managementul procesului editorial şi de publicare



Creearea condiţiilor tehnice necesare echipelor editoriale pentru a se 
putea concentra asupra conţinutului publicat în jurnalele ştiinţifice din 
Romania

Aplicaţia va asigura facilităţi de management a procesului de publicare a 
jurnalelor ştiinţifice: 

 prezență pe internet, 

 receptia propunerilor de publicare, 

 evaluarea manuscriselor, 

 formatarea formei publicabile și

 distribuția electronică.

Scop 



 Autentificare utilizatori

 Managementul instituțiilor

 Căutare simplă / Căutare avansată a articolelor publicate (operatori logici, 
limite definite, etc)

 Navigare tematică (taxonomie impusă de administratorii platformei, bazată pe 
structura ISI, editabilă; fiecare jurnal se poate asocia uneia sau mai multor 
teme disponibile)

 Facilități de publicare anunțuri

 Facilități de suport al studiului (articole favorite, căutari preferate, salvarea 
sesiunii de lucru)

 Plăți online (achiziții de articole publicate și abonamente)

Platformă integrată de acces la publicațiile științifice 



 Asigurarea prezenței online a publicațiilor înregistrate în program (teme și 
structuri de prezentare multiple, informații despre publicație, materiale de 
suport pentru vizitatori ocazionali și membrii redacției – ghiduri, politica 
editorială)

 Distribuția online a articolelor publicate (afișare în format full text online 
și/sau tipăribil, mecanism de publicare OnlineFirst, formular extins de 
propunere articol către redacție)

 Integrarea în mediul informațional global (comunicare prin protocoale tip 
RSS, Z39.50)

 Raportări și statistici (rapoarte certificabile în sistem COUNTER)

Asigurarea prezenţei online a publicațiilor ştiinţifice 



 Gestiunea fluxului de lucru pe tot parcursul etapelor de publicare a unui 

articol:  

 submit manuscris de către autor, 

 recenzie, 

 corecție, 

 paginare, 

 validare,

 publicare Online first,

 publicare număr revistă

 Gestiunea resurselor (membrii echipei editoriale)

 Paginare automată a articolelor

 Adminstrare drepturi acces la părțile unui articol

Managementul procesului editorial şi de publicare


