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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.

Conteúdo
1. Melhoria de acessibilidade de tag de e-mail
2. Sinalizadores de manuscrito para XML
3. Categorias de função movidas para herdadas
4. Trabalho preliminar de login unificado
5. Reatribuir tarefas por função (redução dos scripts)
6. Correção de problemas importantes

Observação: Esta versão contém alterações de DTD
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Atualizações da versão Q4.2020
1. Melhoria de acessibilidade de tag de e-mail
Acrescentado acesso adicional para editar ou adicionar tags personalizadas de e-mail. Este
acréscimo reduz o esforço e os cliques necessários para os administradores gerenciarem tags de
e-mail, resultando em uma economia de tempo cumulativa para os usuários que gerenciam as
comunicações do periódico.
Usuários
Administ
Ação necessária
Nenhuma, disponível por padrão.

Detalhes e configuração
As tags de e-mail ainda podem ser acessadas diretamente pelos modelos de e-mail. Além dos
modelos de e-mail, os administradores agora têm acesso para editar ou adicionar tags de e-mail em
Ferramentas de administrador > Configuração ou na seção Ferramentas de e-mail na parte inferior
da lista de modelos de e-mail. Não é mais necessário aprofundar em um modelo apenas para
atualizar ou criar tags de e-mail!

2. Sinalizadores de manuscrito para XML
Acréscimo de sinalizadores de manuscrito para XML No início de 2020, o ScholarOne Manuscripts
adicionou novos Sinalizadores de manuscrito para ajudar os periódicos que precisam desses
acréscimos por causa de um aumento nas submissões de covid-19. Com o aumento do uso de
Sinalizadores de manuscrito, fez sentido adicioná-los ao XML.
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Usuários
Editor

Administ

Ação necessária
Nenhuma configuração necessária, incluída na versão.

Detalhes e configuração
Não há alterações na forma como os Sinalizadores de manuscrito funcionam no sistema.
O <!ELEMENT manuscript_flags> foi adicionado ao nó <article> como um elemento opcional.
Este elemento é compatível com sinalizadores de manuscrito personalizáveis do ScholarOne, que
permitem aos periódicos marcarem manuscritos com sinalizadores codificados com significados
personalizáveis. <manuscript_flags> é um wrapper do elemento <manuscript_flag> usado para
indicar individualmente cada sinalizador no manuscrito. O atributo “cor” oferece a descrição padrão
do ScholarOne sobre o sinalizador e o significado personalizado configurado aparece com
o elemento. Se não foi fornecido nenhum texto personalizado, o elemento aparecerá em branco.
Veja o exemplo a seguir.

3. Categorias de função movidas para herdadas
A configuração adicional de categorias de função não é mais suportada. Esse recurso raramente
usado era oneroso para os periódicos, pois costumava exigir até um ano de planejamento para
fazê-lo.
Usuários
Administ
Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.
3

Detalhes e configuração
Esta atualização das categorias de função evita acréscimo de itens adicionais à configuração. Isso
impede apenas a ocorrência de configurações adicionais; as configurações existentes continuarão
funcionando conforme o esperado.

4. Trabalho preliminar de login unificado
O trabalho concluído nos bastidores estabelece as bases para uma experiência de login unificado.
As equipes da experiência do usuário e de desenvolvimento trabalharam arduamente para revisar
as necessidades técnicas e projetar um processo para que os usuários vinculem suas diversas contas
a um único nome de usuário e senha em 2021. Os dados do periódico permanecerão isolados uns
dos outros, mas o acesso do usuário será feito com um único nome de usuário e senha. Mais
informações em breve. Aguarde a implementação no final do 1º/2º trimestre de 2021!
Usuários
Editor

Administ

Ação necessária
Não é necessária nenhuma configuração.
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Detalhes e configuração
Não há impactos para o cliente para o login unificado nesta versão.

5. Reatribuir tarefas por função (redução dos scripts)
Continuamos a desenvolver ferramentas usadas pelas equipes internas para permitir um retorno
mais rápido dos casos de solicitação de script. Como parte dos esforços contínuos para reduzir a
quantidade de tempo que os periódicos e editores aguardam por solicitações que envolvem scripts,
o ScholarOne Manuscripts adicionou outro caso de uso ao nosso conjunto de ferramentas internas
para permitir a nova atribuição de usuários a funções recém-criadas. Um exemplo de caso de uso,
“foi criada uma nova função do EA, atribuir USER_NAME a todos os manuscritos em processo”
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Usuários
Administ

Editor

Ação necessária
Não é necessária nenhuma configuração.

Detalhes e configuração
Nenhuma alteração necessária por parte do solicitante. Esperamos que tempo de descarregamento
do trabalho de script continue diminuindo com o tempo.
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Correções de defeitos e otimizações de funcionalidade
Observação
ScholarOne implementa
uma série de patches e
correções entre
lançamentos, garantindo
que nossos usuários
experimentem melhorias
constantes na plataforma.
Muitas delas são feitas por
equipes internas para
otimizar processos e,
portanto, não afetam os
fluxos de trabalho. Se
houver dúvida sobre alguma
dessas alterações, entre em
contato com o Suporte.
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•

•

•
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Seleção do novo tipo de manuscrito pelo autor
o Resolvido um problema em que um autor não conseguia selecionar um novo tipo
de manuscrito em uma revisão após a desativação do tipo de manuscrito anterior
do artigo original.
Resposta dos autores à carta de decisão sobre substituições inseridas
o Corrigido um problema em que uma substituição enviada externamente de um
manuscrito devolvido a um autor falharia se contivesse a resposta do autor à carta
de decisão como um arquivo anexo.
Insira uma funcionalidade de palavra-chave melhor
o Corrigido um problema em que aparecia na área de texto “Insira uma palavrachave melhor”, embora as palavras-chave não tivessem sido fornecidas pela IA.
Problema de download de arquivo LaTEX
o Corrigido um problema em que os usuários recebiam intermitentemente uma
mensagem de erro “Não foi possível baixar o arquivo”.
Lógica para manuscritos na fila de rascunho para substituições inseridas
o Corrigido um problema em que uma substituição enviada externamente de um
manuscrito devolvido a um autor aparecia na fila de “Manuscritos na fila de
rascunho” e não na fila de “Manuscritos enviados externamente na fila de
rascunho”.
Edição de preenchimento prévio de submissão do financiador
o Resolvido um problema em que os solicitantes não conseguiam editar as
informações do financiador se elas fossem carregadas via Preenchimento prévio
de submissão e se eles usassem um Mac.
Histórico de pontuação do detector de atividades incomuns e links de trilha de auditoria
de configuração
o Corrigido um problema em que o histórico de pontuação do detector de
atividades incomuns e os links de trilha de auditoria de configuração apareciam
duas vezes.

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 de pesquisa. Ele é alimentado
pelo Web of Science – o maior índice mundial de citações neutras para editores e plataforma de inteligência
de pesquisa. Entre as suas diversas marcas muito conhecidas também estão incluídas 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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