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PlumXTM je nástrojem pro hodnocení dopadu výzkumu, který poskytuje důkazy o využití výstupů výzkumu ve
všech jeho formách, jejich interakcí a diskutovanost výzkumu po celém světě. Prostřednictvím sběru dat z
mnoha online zdrojů nabízí PlumX nový způsob, jak monitorovat vliv vědců, vědeckých skupin a institucí. Už
nemusíte čekat roky, než bude výzkum citován a než budete o jeho dopadu moci získat nějaký přehled.
Neomezujte se pouze na články - PlumX sleduje desítky artefaktů. Prostřednictvím shrnutí a vizualizací dat
můžete rychle vyhodnotit metriky, které dosud nebyly k dispozici. Máte možnost získat údaje za pomoci nástroje PlumX nebo naopak do PlumX nahrát data získaná z nástrojů jiných, které již v současné době používáte.
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Můžete sledovat metriky dopadu
vědeckého výzkumu jednotlivých
výzkumných pracovníků, skupin,
institucí a další. Skrze rozcestník v
horní části stránky jednoduše přistupujete k typům výstupů a
metrikám, které jsou shrnuty do
5 kategorií: citations, usage, mentions, captures (záložkování) a
social media.

Vizualizace dopadu výzkumu
PlumX nabízí vizualizace, díky
nimž je možné vidět relativní
vliv daného výzkumného pracovníka. Je možné rovněž sledovat dopad výzkumu jednotlivých
oddělení, laboratoří, článků nebo
vydání časopisů a dalších publikací. Pro sledování můžete
vytvořit jakoukoliv skupinu, která
má smysl pro potřeby Vaší instituce. Po kliknutí na “View Sunburst” se zobrazí graf ve tvaru
slunce. Kliknutím na ikony „Type“
a „Impact“ můžete přepínat mezi
druhy vizualizovaných informací
a zobrazit artefakty s největším
dopadem.

Plum Analytics | www.plumanalytics.com

measuring research impact

Metriky na úrovni artefaktů
PlumX měří dopad článků, knih, souborů dat,
videí, prezentací, sborníků a mnoha dalších.
Na stránce artefaktů můžete vidět
nejen metriky, ale také se prokliknout ke
zdroji dat.
PlumX měří různé publikované verze
artefaktů. Díky tomu získáváme kompletnější obraz celkového dopadu a také zpětnou vazbu pro výzkumníky. Ti tak mají
přehled o tom, které platformy mohou
být nejvhodnější pro publikování budoucího výzkumu.

Je pouze na Vás, jak s daty naložíte
PlumX Vám usnadňuje použití dat ve Vašich
aplikacích. Snadno a rychle je možné přidat PlumX
widgety do institucionálního repozitáře, profilů
výzkumných pracovníků, webových stránek jednotlivých oddělení nebo online časopisů.
Přidanou hodnotou pro Vaše aplikace je možnost
využití PlumX Widget Builderu k vytváření widgetů
na úrovni artefaktu, autora nebo skupiny. Data jsou
k dispozici také prostřednictvím otevřeného API.
Dokumentace je dostupná na adrese:
https://plu.mx/developers/

Kontaktujte nás
• Více informací naleznete na:
http:// blog.plumanalytics.com
• Nebo nás kontaktujte: EPPrague@ebsco.com
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