Notas de versão do ScholarOne Manuscripts
Versão Q2.2020

Visão geral
A equipe de produto do ScholarOne está ativamente envolvida em atualizações contínuas para
garantir a segurança, o desempenho e a experiência do usuário. Os itens a seguir representam
melhorias importantes feitas na plataforma e nas ferramentas desta versão, bem como as principais
correções de defeitos e otimizações.
Este documento também fornece informações sobre a configuração padrão e instruções para cada
recurso. Observe que alguns recursos devem ser ativados por um administrador ou representante
do ScholarOne para que seus usuários se beneficiem da nova funcionalidade. Entre em contato com
a equipe de publicação ou com o ScholarOne para tirar dúvidas sobre permissões ou configurações.
Incentivamos que você comunique as alterações no seu fluxo de trabalho a todos os usuários
afetados.
Se tiver dúvidas sobre qualquer um dos itens incluídos nesta versão, entre em contato com o Suporte
ao produto ScholarOne em s1help@clarivate.com.
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Observação: Esta versão não contém nenhuma alteração ao DTD ou ISO.
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Atualizações da versão Q2.2020
1. Redução dos scripts por meio do arnês de ativação de recursos
A versão 2.2020 introduziu processos internos automatizados para permitir a ativação e
manutenção futura de scripts, o que reduzirá o tempo total de processamento de solicitações de
scripts. Este recurso de ativação de recursos fundamentais é uma estrutura existente e ainda não
lançada que pode ser utilizada para ativação e manutenção, definindo o estágio para economia
adicional de tempo de configuração em lançamentos subsequentes.
Usuários
Administ
Ação necessária
Esta melhoria oculta não requer ativação por parte dos clientes. O tempo de espera dos
scripts diminuirá ao longo de 2020, como resultado deste trabalho.
Detalhes e configuração
N/D

2. Ferramentas de integração de submissão
Integração de Submissão é um conjunto de recursos no ScholarOne que permite que sistemas
externos como portais de editores e servidores de pré-impressão enviem os manuscritos para sites
de periódicos. A versão 2.2020 incluiu melhorias técnicas e recursos de auto-serviço, permitindo
que os editores aproveitem a Integração de Submissão para escalar mais rapidamente e manter o
monitoramento detalhado do status das submissões ingeridas.
Usuários
Administ
Ação necessária
O acesso às Ferramentas de Integração de Submissão será concedido aos usuários do
ScholarOne após aprovação de seu editor. Se você trabalha com recursos de Integração
de submissão no ScholarOne e considera que se beneficiaria com essas ferramentas,
entre em contato com s1help@clarivate.com
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Detalhes e configuração
Entre em contato com ScholarOne para obter informações adicionais

3. Sinalizadores do manuscrito
Para uma idéia de taxa elevada no site de idéias de ScholarOne Manuscripts, sinalizadores
adicionais de manuscritos estão disponíveis em Detalhes do manuscrito > Configuração.
Usuários
Administ
Ação necessária
Os sinalizadores estão disponíveis imediatamente e requerem configuração conforme
descrito abaixo.
Detalhes e configuração
Os sinalizadores são configuráveis na seção Sinalizar um manuscrito da seção Detalhes do
manuscrito. Configure o texto para aparecer com sinalizadores, como você faria com qualquer outro
sinalizador.

Os sinalizadores aparecem disponíveis para seleção na guia de informações do manuscrito.
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Como outros sinalizadores, os novos sinalizadores aparecem na trilha de navegação e no cabeçalho
informativo do manuscrito.
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Correções de defeitos e otimizações de funcionalidade
Observação
ScholarOne implementa
uma série de trechos e
correções entre
lançamentos, garantindo
que nossos usuários
experimentem melhorias
constantes na plataforma.
Muitas delas são
direcionadas por equipes
internas para otimizar
processos e, portanto, não
afetam os fluxos de trabalho
Se tiver alguma dúvida
sobre alguma dessas
alterações, entre em
contato com o Suporte.

•

•

•

•

•
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Erro de Salvamento de Atualizações de Conta
o Identificou e corrigiu um problema intermitente que evitava salvar ao atualizar
palavras-chave nas contas.
Busca avançada de manuscritos
o Resolveu um problema onde a informação não foi retida da pesquisa original ao
modificar os resultados da pesquisa diretamente da seção de resultados da
pesquisa.
Análise
o Resolveu um problema de exibição onde se Remover Todos os Arquivos fosse
utilizado no processo de submissão, palavras-chave apareceriam duplicadas na
área de Análise de Informações do Manuscrito.
E-mails HTML
o Corrigido um problema onde os links não apareciam como clicáveis no Yahoo,
Outlook Webmail e em alguns outros clientes de e-mail.
o Corrigido um problema onde a formatação não era a esperada na Trilha de
Auditoria.
Transferências
o Resolveu um problema onde uma transferência foi cancelada, mas o diário
original para o qual ela deveria ser transferida ainda aparecia na área de
pré-triagem ou destino da transferência

Para mais informações entre em contato com
Suporte ao produto do ScholarOne
s1help@clarivate.com
Ligue para 888 503 1050 (EUA) ou
0800 328 8044 (Reino Unido)
Segunda-feira, 00h ET – Sexta-feira, 20h30 ET
webofsciencegroup.com

Sobre o Web of Science Group
O Web of Science Group, uma empresa da Clarivate, organiza as informações de pesquisa do mundo para
permitir que universidades, corporações, editoras e governos acelerem o ritmo da pesquisa. Ele é alimentado
pelo Web of Science – o maior índice mundial de citações neutras em editor e plataforma de inteligência de
pesquisa. Suas muitas marcas conhecidas também incluem Converis, EndNote, Kopernio, Publons, ScholarOne
e o Institute for Scientific Information (ISI). A "universidade" do Web of Science Group, ISI, mantém o corpus
de conhecimento sobre o qual são criados o índice e as informações relacionadas, o conteúdo e os serviços
analíticos. Ela divulga esse conhecimento externamente por meio de eventos, conferências e publicações e
realiza pesquisas para sustentar, ampliar e aprimorar a base de conhecimento. Para mais informações,
acesse webofsciencegroup.com.
© 2019 Clarivate. Todos os direitos reservados. A republicação ou redistribuição do conteúdo da Clarivate,
inclusive por meio de esboços ou meios semelhantes, é proibida sem o consentimento prévio por escrito da
Clarivate. Web of Science Group e seu logotipo, bem como todas as outras marcas comerciais usadas aqui,
são marcas comerciais de seus respectivos proprietários e usadas sob licença.
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