
 

 

 

 

 

 

06 Nyt fra Forskerservice 

 

NYT: 

Mulighed for berigede op-

lysninger om tidsskrifter, 

direkte fra biblioteks-

databasen 

 
   
 

Citation Information 

Som noget nyt bliver du nu beriget med to 

muligheder for ekstra oplysning, når du søger 

efter artikler på bib.ucl.dk. Det har ingen be-

tydning om du søger i danske eller internatio-

nale artikler. 

Ulrichsweb integreret: 

Nu kan du let få direkte oplysninger om et 

tidsskrift når du søger artikler, f.eks. om det er 

peered, hvem der udgiver det og hvor ofte det 

udkommer. Vælg et hit i din søgning og klik på 

titlen. Du kommer til den sædvenlige SFX-side 

hvorfra du kan se om artiklen er online tilgæn-

gelig eller skal bestilles. Under Citation Infor-

mation længere nede vælger du ”Dette tids-

skrift i ulrichsweb.com”. Du kommer nu direkte 

til alle oplysninger om det pågældende tids-

skrift. 

SCImago integreret: 

SCImago Journal & Country Rank (SJR) er en 

portal der bygger på data fra Scopus og bereg-

ner et tidsskrifts videnskabelige prestige. Det 

bygger på algoritmen fra Google PageRank™ 

og udtrykker det gennemsnitlige antal vægtede 

citationer modtaget i det pågældende år af 

artikler i det specifikke tidsskrift i de 3 foregå-

ende år. SCImago indekserer ca. 20.500 tids-

skrifter. Under Citation Information vælger du 

”Dette tidsskrift i SCImago”. Du kommer direk-

te til tidsskriftet i SCImago. 

Denne feature giver mulighed for nærmere 

studier af forskellige tidsskrifter, uden at skulle 

huske forskellige databaser mv. Det kan bl.a. 

bruges, hvis du leder efter tidsskrifter til at 

publicere i. 

Du kan se mere om SCImago her 

Lync til mobilen eller iPad 

Når Lync først er installeret på computeren kan 

du hente en app til din smartphone eller iPad 

og dermed også få glæde af mange af funktio-

nerne, selvom du måske ikke er koblet på 

UCLs netværk. F.eks. kan du nemt se, om kol-

legaer er til stede og du kan hurtigt ringe op til 

dine favoritter, blot klik på kontaktpersonen og 

vælg telefonrør. Du kan også skrive en mail 

direkte til en kontakt herfra. Eller en chat. For 

installation, følg vejledningerne fra IT herfra. 

Har du iPhone kan du bruge IT’s vejledning til 

android-telefoner. Hvis du bruger en privattele-

fon, skal du være opmærksom på at det ’ko-

ster’ på dit dataforbrug. 
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Nyeste bøger  

At du kan se nyeste bøger 

indgået i biblioteket på 

bib.ucl.dk - Også emne-

inddelt? 

På hjemmesiden kan du 

f.eks. vælge mellem Nye 

bøger 2015, Innovation, 

Tværfaglighed, Metodelit-

teratur og IT &Medier. Klik 

på emneordene for at få 

specifikke lister. Du kan 

også klikke dig længere 

ind ved at klikke på Kom 

først til de nye bøger og 

vælge ud fra uddannel-

sesområde. 

 

Se f.eks. nye bøger om  

Innovation 

eller nye bøger fra 

læreruddannelsen 

 

 

 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

 

Vidste du… 

 

 
Prøv dig frem på bib.ucl.dk 

 

 

https://bib.ucl.dk/da
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