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InCites Benchmarking & Analytics 
 

Analizuj dorobek naukowy swojej Instytucji i porównuj swoją efektywność na polu naukowym z innymi 
na całym świecie.  

 

Dzięki wykorzystaniu danych o cytowaniach, różnorodnym wskaźnikom i wielo-wymiarowym ujęciom wiodących instytucji badawczych i 
naukowych, uzyskasz wszechstronny wgląd potrzebny do określenia efektywności i funkcjonowania: siebie, jako autora, swojej instytucji, kraju, 
dziedziny badawczej, czy wybranego czasopisma.   
 

Narzędzie InCites zostało opracowanye na podstawie Web of Science Core Collection i wykorzystuje dokładne i obiektywne informacje w tym 
zbiorze dostępne.  

 

Komu InCites jest dedykowany? 

 

Instytucjom naukowym i badawczym ogólnie do: 

 Identyfikacji i zarządzania działalnością naukowo-badawczą oraz określaniem jej efektywności 

 Analizy porównawczej do innych konkurencyjnych lub współpracujących instytucji 

 Wsparcia partnerstwa i współpracy  

 Identyfikacji ekspertów zarówno, wewnątrz jaki i poza organizacją 

 Promocji silny stron i własnej specjalizacji  

Bibliotekarzom do: 

 Przygotowania zaawansowanych raportów o dorobku naukowym  

 Stworzenia analiz porównawczych na zlecenie  

 Przedstawienia i oceny aktywności jednostek lub grup w ramach instytucji 

 Analizy wykorzystania źródeł (czasopism, książek, materiałów konferencyjnych) w ramach instytucji  

 Oceny i wpływu literatury wydawanej w trybie Open Access 

 Ewaluacji oferowanych przez wydawców tytułów do subskrypcji 

 Autorom do: 

 Zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego 

 Oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej 

 Stworzenia sieci współpracy zarówno współautorskiej, jaki i między instytucjonalnej 

 Wyszukania odpowiednich dla siebie źródeł do publikacji 

 Określenia trendów w wybranych obszarach w zakresie publikacji naukowych 
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Jak skorzystać? 

 

Będąc w sieci swojej instytucji wejdź na www.webofscience.com 

 

Jeśli posiadasz swój login i hasło wykorzystaj jej logując się do platformy Web of Science poprzez Sign In.  

Po zalogowaniu się (Sign In) do Web of Science pozycja InCites w górnym wierszu narzędzi i baz powinna być aktywna. 

Jeśli nie posiadasz loginu i hasła zarejestrowanego na Web of Science, stwórz jej korzystając z opcji Register.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webofscience.com/
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Do InCites można także zalogować się bezpośrednio poprzez incites.thomsonreuters.com 

 
 

 

 

Po zalogowaniu się dostęp do InCites Benchmark & Analytics powinien się uaktywnić.  

 

 

http://incites.thomsonreuters.com/
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Odkrywaj informacje. Twórz raporty. Zapisuj i dziel się. 

Nowe funkcje InCites umożliwiają utworzenie niestandardowego widoku zestawu danych InCites za pomocą eksploratora Analytics, jednolitego 
zestawu narzędzi do analizy danych InCites i tworzenia raportów w okienkach, łatwego sposobu dostarczania zwizualizowanych danych, do 
własnego pulpitu lub do udostępniania ich współpracownikom. Twórz raporty, do których możesz załączyć poszczególne elementy i zapisywać w 
katalogach, do których można uzyskać dostęp w dowolnym momencie. 

 
Część Analytics składa się z sześciu elementów głównych, z których każdy przedstawia inny zestaw danych InCites i umożliwia analizę w ujęciu 

przez osoby, organizacje, regiony, obszary badawcze, czasopisma, książki, konferencje i agencje finansujące. 

 
Ponadto dostępne jest kilka przygotowanych szablonowych raportów w sekcji InCites System Reports, jako uzupełniające informacje dla 
indywidualnie tworzonych raportów.  
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By dowiedzieć się więcej jak w pełni skorzystać z dostępu i funkcjonalności InCites Benchamark & 
Analytics wynieść jak najwięcej korzyści z dostępu dla siebie: 

 

1. Zajrzyj do kompedium wiedzy o InCites na stronie: 

 

 
https://clarivate.savoinspire.com/ickompedium/

 

 
2. Skorzystaj z organizowanych w najbliższym czasie szkoleń online. 

O CZYM? KIEDY? POZIOM 
LINK DO 

SESJI 

InCites B&A dla początkujących - podstawy nawigacji i 
analiz 

Wtorek, 7 listopada 2017 – 
11:30-12:30 

 
(poziom 1) 

 

 
Kliknij tu 

InCites B&A dla początkujących - podstawy nawigacji i 
analiz 

Piątek, 10 listopada 2017 – 10:00-
11:00 

 
(poziom 1) 

 
Kliknij tu 

InCites B&A dla początkujących - podstawy nawigacji i 
analiz 

Wtorek, 14 listopada 2017 – 
13:00-14:00 

 
(poziom 1) 

 
Kliknij tu 

InCites B&A w badaniach – identyfikacja wiodących 
instytucji i autorów w różnych dziedzinach 

Wtorek, 7 listopada 2017 – 
15:00-16:00 

 
(poziom 2) 

 

 
Kliknij tu 

 

InCites B&A w badaniach – identyfikacja wiodących 
instytucji i autorów w różnych dziedzinach 

Wtorek, 14 listopada 2017 – 
10:00-11:00 

 
(poziom 2) 

 

 
Kliknij tu 

InCites B&A analiza dorobku instytucji i porównanie z 
liderami 

Wtorek, 7 listopada 2017 – 
13:30-14:30 

 
(poziom 2) 

 
Kliknij tu 

InCites B&A analiza dorobku instytucji i porównanie z 
liderami 

Poniedziałek, 13 listopada 2017 – 
10:00-11:00 

 
(poziom 2) 

 
Kliknij tu 

InCites B&A dla instytucji – ewaluacja współpracy 
krajowej i miedzynarodowej między instytucjami 

Czwartek, 9 listopada 2017 – 
10:00-11:00 

 
(poziom 2) 

 
Kliknij tu 

InCites B&A dla instytucji – ewaluacja współpracy 
krajowej i miedzynarodowej między instytucjami 

Środa, 15 listopada 2017 – 13:00-
14:00 

 
(poziom 2) 

 
Kliknij tu 

https://clarivate.savoinspire.com/ickompedium/
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t5be2fc5fea61d7565fd4db833d01104f
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t4c9bd295fa5275156213ac48e9725bdf
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t5dfd3d5e0e161db141b456e20ad4ce8d
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t9839b8942c572aa6a989f1849f17a482
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t80f5b77827906482de573937cfc30658
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t0a13786d0236d688e99bd4e416b16980
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tc96152508970ab4ba85a9f4d9d351eff
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t2865c27aaa974bb5cd3ebe9c674605ce
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t54b7fdca77e2414f9f288b0059f03e9c
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Skontaktuj się, że naszym zespołem w Clarivate Analytics: 

 

Country Account Manager CEE, Scientific and Academic Research | Clarivate Analytics  

Mobile +48 691 702 211    

Solutions and Customer Education Specialist, Europe | Clarivate Analytics  

Mobile +48 693060193  

Customer Education Specialist |  Clarivate Analytics  

Mobile +49 1736779220   

InCites B&A dla wydawców – identyfikacja i porównanie 
z konkurencyjnymi tytułami 

Piątek, 10 listopada 2017 – 14:30-
15:30 

 
(poziom 2) 

 
Kliknij tu 

InCites B&A dla wydawców – identyfikacja i porównanie 
z konkurencyjnymi tytułami 

Piątek, 17 listopada 2017 – 12:30-
13:30 

 
(poziom 2) 

 
Kliknij tu 

InCites B&A i analiza źródeł finansowania nauki Piątek, 10 listopada 2017 – 12:30-
13:30 

 
(poziom 2) 

 
Kliknij tu 

  
 InCites B&A i analiza źródeł finansowania nauki 

Środa, 15 listopada 2017 – 10:00-
11:00 

 
(poziom 2) 

 
Kliknij tu 

InCites B&A dla bibliotekarzy – wykorzystanie w 
zarządzaniu kolekcją czasopism 

Poniedziałek, 13 listopada 2017 – 
12:30-13:30 

 
(poziom 3) 

 
Kliknij tu 

InCites B&A dla bibliotekarzy – wykorzystanie w 
zarządzaniu kolekcją czasopism 

Czwartek, 16 listopada 2017 – 
10:00-11:00 

 
(poziom 3) 

 
Kliknij tu 

InCites B&A – analiza dorobku wydziałów, jednostek i 
autorów 

Wtorek, 14 listopada 2017 – 
15:00-16:00 

 
(poziom 3) 

 

Kliknij tu 

InCites B&A – analiza dorobku wydziałów, jednostek i 
autorów 

Piątek, 17 listopada 2017 – 10:00-
11:00 

 
(poziom 3) 

 
Kliknij tu 

mailto:radek.budzichowski@thomsonreuters.com
mailto:marcin.kapczynski@clarivate.com
mailto:klementyna.karlinska-batres@Clarivate.com
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tcc49c349108d0583b5e3babdd9d925df
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t15fc95cc1584ea31df43432f90b60cad
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t3aefb475776a8682494e9dd3f9cf4504
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=td3c8aae472d945d997a6da4a29ea55ad
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t12399450d344c1c35d4266ad8351b275
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t09b8a45a31b815ca6a6a03bc755d6589
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=te834d2f8dac8ddabb8d4a252e97e336a
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t6631a0fa45ce4bf0dc086408cdffd703


Objective analysis with InCites

 

9 


