NÚMERO 14

BUTLLETÍ DRAC

MAIG 2015

SIRDI - Servei d’Informació RDI

SUMARI:
 Què cal fer per complir amb l’accés obert i tenir punts PAR?
 Annex I. Com s’ha de dipositar quan l’article NO està entrat a DRAC.
 Annex II. Com s’ha de dipositar quan l’article JA està entrat a DRAC.

QUÈ CAL FER PER COMPLIR AMB L’ACCÉS OBERT I TENIR PUNTS PAR?

Què cal fer?

Quina versió de l’article?

A quines activitats de DRAC afecta?

Quan s’ha de dipositar la còpia?

I si l’article l’he dipositat en accés
obert en un repositori extern
(ArXiv.org, RePEc)?

A partir de quan afecta als PAR?

Dipositar una còpia de l’article a través de DRAC
al repositori UPCommons de la UPC (vegeu annex 1 i 2).
La darrera versió de l’article que heu enviat després del procés de peer review (aquesta versió
rep noms diferents: postprint author’s final draft,
accepted autor manuscrit, accepted version,
postprint, etc.).
Afecta als articles de revista.
També a text en actes de congrés o capítol de
llibre, sempre que apareguin en una revista o
publicació seriada (amb ISSN).
El dipòsit de la versió autor-final draft ha de ser
immediat quan l’article s’ha publicat.
Si l’editorial estableix un període d’embargament
per accedir al text complet, es dipositarà en accés tancat a UPCommons i igualment rebreu els
punts PAR.
Cal incloure l’enllaç de l’article al repositori en el
camp “URL repositori extern” de DRAC (ex.
http://arxiv.org/abs/1309.1475). Igualment rebreu els punts PAR.
Aquesta normativa s’aplicarà a les publicacions
de l’any 2015 i per tant afectarà als punts PAR
2015, el càlcul dels quals està previst per a la
primavera de l’any 2016.
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ANNEX 1. COM S’HA DE DIPOSITAR QUAN L’ARTICLE NO ESTA ENTRAT A DRAC
Es crea una nova activitat a DRAC (Fig.1),

S’entren totes les dades sobre l’article: títol de la revista,
títol de l’article, data de publicació, autors, … i se li dona
al botó (part inferior de la pantalla)

.
Fig. 1

Apareix la pantalla de Dipòsit
de la publicació a UPCommons
(Fig. 2), on s’ha de seleccionar l’opció

.

Fig. 2

S’accedeix a la pantalla del repositori (Fig. 3) des del qual es
pot adjuntar el fitxer amb el
text complet de l’article, i si es
vol, afegir qualsevol informació
al camp ‘Notes de l’autor’.

Fig. 3
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El sistema informa
que l'arxiu s'ha carregat correctament (Fig.
4) i, si fos el cas, permet modificar-lo.

Fig. 4

Es mostra la pantalla de la llicència per certificar-ne l'autoria, donar a la Universitat per conservar una còpia, declarar que la tramesa és un material original, etc.

S’ha d’acceptar la llicència,

a la part inferior de la pantalla (Fig. 5).

El sistema remet a DRAC i la tramesa queda en estat “Pendent de revisió de qualitat” per tal que
el/la bibliotecari/ària revisi i normalitzi les dades i la dipositi en accés obert o restringit, d’acord
amb la política editorial de la revista on ha estat publicat l’article.

Fig. 5
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ANNEX II. COM S’HA D E DIPOSITAR QUAN L’ARTICLE JA ESTÀ ENTRAT A DRAC

S’ha de cercar l’article a DRAC
(Fig. 6),

Fig. 6

Un cop recuperat se li dona al
botó
, a la part
inferior de la pantalla.

S’accedeix a la pantalla del repositori des del qual es pot adjuntar el fitxer amb el text complet de
l’article (vegeu figures 3, 4 i 5).

Suport
Si teniu dubtes sobre DRAC o punts PAR

Adreceu-vos a Suport.DRAC: obrint un tiquet a través
de https://drac.upc.edu/suport, al telèfon 34034, 93
4134034 o bé a l'adreça Suport.DRAC@upc.edu.

Si teniu dubtes sobre la versió de l’article que Adreceu-vos a info.biblioteques@upc.edu, consulteu
heu de dipositar, sobre la política de drets
Publica http://publica.upc.edu/acces-obert/inici, o
d’autor de l’editorial, etc.
adreceu-vos al personal bibliotecari de la vostra escola/facultat o campus http://bibliotecnica.upc.edu/
biblioteques.
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