Notas de versão do ScholarOne
Manuscripts
Versão Q1.2021

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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Atualizações da versão Q1.2021
1. Integração de submissão: Foram adicionadas notificações ao Relatório de ingestão
Foi adicionada uma nova coluna chamada “Notificação” ao Relatório do status de ingestão, com um
pop-up através de hiperlink. Isto permite que os clientes da Integração de submissão vejam
conteúdos do Relatório dos serviços de notificação diretamente no Relatório do status de ingestão.
Usuários
Administ
Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.

Detalhes e configuração
Se o ScholarOne acionou uma notificação em relação ao sucesso ou falha da ingestão listada, esta
coluna conterá um link com o texto “Visualizar”.
Este link, ao ser clicado, trará o mesmo pop-up de detalhe de notificação fornecido no Relatório dos
serviços de notificação, que contém estatísticas, a carga da notificação e um registro de todas as
tentativas de entregar a mensagem.

Se houver mais de um ponto de extremidade, as notificações empilharão quando o pop-up abrir.
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2. API: Foi atualizado o getDecisionsCorrespondenceFull
Foi adicionada a exibição de arquivos anexados nas Cartas de decisão e respostas do Autor
como parte de “getDecisionCorrespondenceFull”.
Usuários
Administ
Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.

Detalhes e configuração
Foram adicionados os seguintes campos para cada arquivo anexado, como parte de
“getDecisionCorrespondenceFull”:

As informações do arquivo serão geradas como exibido abaixo.
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3. RightsLink: Novo suporte para Contratos AA
Foi Adicionado suporte adicional para o Gerente de Contrato do RightsLink. O RightsLink agora pode
informar os autores de financiamento de publicações de Acesso aberto (AA) disponível durante o
ciclo de vida do manuscrito, iniciando com a submissão. Para obter mais informações sobre as
atualizações do RightsLink disponíveis em ScholarOne Manuscripts, veja o comunicado de imprensa
de 27 de janeiro de 2021 do Copyright Clearance Center https://www.copyright.com/newsevents/press-releases/.
Usuários
Administ
Ação necessária
Caso seja necessária alguma configuração, entre em contato com o seu contato habitual
do ScholarOne.

Detalhes e configuração
Configurado pela equipe do ScholarOne, consulte seu especialista em configuração.

4. RightsLink: Preferência de publicação
Foi adicionada uma opção configurável para atribuir publicationModel ao campo "outro" em
RightsLink. Esta atualização para a integração ao CCC RightsLink permitirá que periódicos híbridos
forneçam preferências de publicação diretamente ao solicitante.
Usuários
Administ
Ação necessária
Caso seja necessária alguma configuração, entre em contato com o seu contato habitual
do ScholarOne.

Detalhes e configuração
Configurado pela equipe do ScholarOne, consulte seu especialista em configuração.
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5. RightsLink: Códigos promocionais
Foi adicionada a capacidade de suporte aos Códigos promocionais RightsLink no processo de
submissão de acesso aberto. Isso oferece a capacidade de enviar ao RightsLink o texto da resposta
ou o nome da resposta para qualquer pergunta personalizada. Isso permite que os Editores
mapeiem uma resposta diferente ao RightsLink do que a mostrada ao usuário quando necessário.
Em seguida, o segundo valor agregado para este aprimoramento é a capacidade de enviar a
pergunta personalizada do Código promocional diretamente para um campo de dados RightsLink
pré-configurado na área "additionalInfo" do arquivo JSON.
Usuários
Administ
Ação necessária
Caso seja necessária alguma configuração, entre em contato com o seu contato habitual
do ScholarOne.

Detalhes e configuração
Configurado pela equipe do ScholarOne, consulte seu especialista em configuração.

6. Foram adicionadas perguntas personalizadas de decisão aos detalhes da
revisão de transferência
Foi adicionada uma nova seção chamada “Perguntas personalizadas de decisão” ao pop-up
‘Visualizar detalhes da avaliação’ em Transferir Detalhes da avaliação. Isso habilita os Editores a
visualizar respostas às Perguntas personalizadas de decisão de pré-transferência de artigos
transferidos no site receptor.
Usuários
Editor

Administ

Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.
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Detalhes e configuração
Quando um artigo é transferido entre sites no ScholarOne, o registro da transferência da Trilha de
auditoria no site receptor inclui um link chamado “Visualizar detalhes da avaliação transferida”.
Respostas fornecidas às Perguntas personalizadas de decisão do site emissor são agora incluídas nos
dados de transferência encontrados através do link “Visualizar detalhes da avaliação transferida”.
Se o manuscrito transferido possui perguntas personalizadas de decisão a serem exibidas, elas são
mostradas em formato somente leitura. Se o manuscrito transferido não possui perguntas
personalizadas de decisão a serem exibidas, o texto “Não foram inseridas respostas personalizadas
às perguntas” será exibido.

7. Alterações de limite ao número de avaliadores por função
Foram adicionados recursos para limitar quem pode reduzir o número de avaliadores obrigatórios
por função. Esse valor agregado oferece maior controle aos periódicos para garantir que os
manuscritos recebem o número mínimo de revisões.
Usuários
Editor

Administ

Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.

Detalhes e configuração
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1.

Na Central de Configuração do Cliente vá até Configuração da tarefa

2.

Clique no ícone de edição próximo a uma tarefa de pontuação.

3.

Uma nova seção permite que você indique funções permitidas para reduzir o número de
revisões em um manuscrito abaixo do limite mínimo. Para limitar a capacidade de reduzir o
número obrigatório de revisões, remova a marca de verificação e clique em Salvar.

Usuários que não possuem permissão para reduzir o número obrigatório de revisões podem
aumentar o número de revisões e reduzi-las novamente, mas não abaixo do limite mínimo.
No exemplo abaixo um Editor associado pode aumentar o número obrigatório de revisões de 3 para
5 e de volta para 3, mas não para menos de 3.

8. Foi atualizado o layout da análise do documento
Foi Adicionada a prova do manuscrito à mesma tela em que os widgets para Análise do documento
estão localizados. Este acréscimo que economiza tempo permite que os Editores visualizem
o manuscrito ao lado das Verificações técnicas. Para obter mais informações sobre Análise do
documento e como ela pode poupar horas dos editores ao longo de um ano, entre em contato com
o ScholarOne Manuscripts. Mais informações sobre Análise do documento estão disponíveis nas
Notas da versão 4.22 https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/scholaronemanuscripts/release-notes/.
Usuários
Editor

Administ

Ação necessária
Nenhuma configuração adicional necessária fora de um contrato com UNSILO. Para obter
mais informações, entre em contato com o seu contato habitual do ScholarOne.
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Detalhes e configuração
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•

Nenhuma configuração adicional se o seu periódico já estiver inscrito para Análise do
documento.

•

A prova do manuscrito aparece agora na página de Análise do documento. Os widgets de
Verificação técnica são deslocados à esquerda do manuscrito.

•

Para expandir as Verificações técnicas, clique no nome da Verificação técnica.

•

Para remover a prova do manuscrito da visualização, clique no item de seta dupla à direita
da Prova.

•

Para adicionar a Prova do manuscrito de volta à página de Análise do documento, clique no
mesmo ícone destacado pela seta na captura de tela abaixo.

9. UNSILO: Ícone ainda pendente
Foi adicionado um ícone quando a geração de evidência estiver ainda pendente. Quando ainda
estiver para ser gerado um relatório de evidências para uma verificação técnica do UNSILO, um
novo ícone para indicar que o relatório ainda está pendente aparecerá.
Usuários
Editor

Administ

Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.

Detalhes e configuração
•
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Quando as informações estiverem ainda em processamento no UNSILO, aparecerá um
ícone de exclamação cinza.

•

Os usuários podem clicar em UNSILO usando o link de Evidência onde as informações serão
exibidas quando terminarem o processamento.

10. UNSILO: Adicionar ID em tempo real
Foi adicionada um ID ao logo do UNSILO em cada widget técnico para uso ao discutir os resultados
com o Suporte ao produto.
Usuários
Editor

Administ

Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.

Detalhes e configuração
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•

Foi incluída no logo Powered by UNSILO um ID específico para o widget de verificação
técnica.

•

Quando clicado, o usuário receberá uma mensagem confirmando que o ID foi copiado para
a área de transferência.

•

O ID aparecerá em um formato similar a realtime-ae1234ce-5bec-67fa-89e03a000a18bf46.

11. Filtro adicional adicionado à trilha de auditoria
Respondendo a várias ideias em nossa plataforma de ideias, o ScholarOne Manuscripts adicionou
um filtro “Eventos” à Trilha de auditoria para facilitar a auditoria.
Usuários
Editor

Administ

Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.
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Detalhes e configuração
•

Um filtro adicional "apenas eventos" aparece agora no cabeçalho da Trilha de auditoria.

•

Quando clicado, o filtro removerá Cartas da trilha de auditoria deixando apenas eventos
relacionados ao manuscrito.

12. Notificação de mescla de conta do usuário ativada
Foi ativada a Notificação de mescla de conta do usuário em todos os sites ScholarOne Manuscripts. Essa
ativação adiciona uma camada de segurança para usuários de todos os periódicos ScholarOne Manuscripts.
Usuários
Administ
Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.

Detalhes e configuração
A Notificação de mescla em E-mails do Sistema é ativada em todos os periódicos.
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13. Conectar com avaliador atualizado para Web of Science Reviewer Locator
Foi atualizada a marca de Conectar com Avaliador Publons para Web of Science Reviewer Locator.
O Web of Science™ é o banco de dados de citação global independente para editores mais confiável
do mundo. O novo nome do produto descreve melhor como as recomendações do avaliador são
originadas e combinadas com base em mais de 10 milhões de autores e histórico de publicação
associado na Web of Science™.
A redefinição de marca é apenas uma parte das melhorias contínuas para o Web of Science
Reviewer Locator. Os próximos aprimoramentos incluem uma interface web reformulada
e refinamentos contínuos para o algoritmo de pesquisa de IA.
Usuários
Editor

Administ

Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.

Detalhes e configuração
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•

Foi redefinida a marca Conectar com Avaliador Publons como Web of Science Reviewer
Locator. Instâncias do ScholarOne Reviewer Locator atualizadas para Web of Science
Reviewer Locator também.

•

O cabeçalho da ferramenta de busca no fluxo de trabalho do ScholarOne mudou de
Conectar com Avaliador Publons para Web of Science Reviewer Locator.

•

Uma nova interface web substitui o link do Conectar com Avaliador Publons que é acessado
a partir do ScholarOne.

•

Os usuários terão a opção de fornecer feedback de resultados diretamente no produto,
clicando no ícone

no cabeçalho da ferramenta.

14. Feedback de experiência de submissão
Foi adicionada uma oportunidade de feedback de experiência de submissão para a página
Confirmação de submissão.
Usuários
Autor
Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.

Detalhes e configuração
Na página Confirmações de submissão, os usuários terão a oportunidade de fornecer feedback
diretamente para a equipe de produto do ScholarOne.
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15. Feedback de experiência do avaliador
Foi adicionada uma oportunidade de feedback de experiência de avaliador para a página de
confirmação Pontuações submetidas.
Usuários
Avaliador
Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.

Detalhes e configuração
Na página Pontuações submetidas, os usuários terão a oportunidade de fornecer feedback
diretamente para a equipe de produto do ScholarOne.
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16. Integração de submissão: Fundamentos de fluxo de trabalho convidados
Foram adicionadas informações iniciais para apoiar o Fluxo de trabalho convidado na Integração de
submissão.
Usuários
Administ
Ação necessária
Nenhuma ação é necessária.

Detalhes e configuração
Obtenha mais detalhes em 2021! Veja os detalhes sobre as opções atuais de configuração de API
e notificação na página de ajuda do Desenvolvedor do ScholarOne Manuscripts
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/scholarone-manuscripts/for-developers/.
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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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Última modificação
o Se um usuário não tiver Emblemas da conta e você visualizou o Histórico do autor dele,
a Última informação modificada será atualizada para a data em que o Histórico do
autor foi visualizado. Isso foi corrigido para que a Última data modificada não mude
quando for visualizado o Histórico do autor de um usuário sem Emblemas da conta.
Pagamento no PayPal pendente
o Foi resolvido um problema pouco frequente onde os usuários que tentam efetuar
o pagamento via PayPal encontravam um erro que fazia com que o manuscrito
ficasse preso no status de Pagamento pendente, mesmo que o pagamento tivesse
sido recebido.
Problema com prova em PDF
o Foi resolvido um problema em que o arquivo PDF do manuscrito e os
arquivos .doc do manuscrito estavam sendo combinados na Prova em PDF. Com
o Q1.2021, a prova em PDF processa apenas o arquivo PDF do manuscrito.
Português e espanhol mostrando informações de data incorretas
o Foi resolvido um problema de exibem que o formato da data era exibido
incorretamente em alguns locais em sites alternados para português ou espanhol.
Sinalizadores de manuscrito ausentes no S1 DTD
o Na versão Q4.2020, Sinalizadores de manuscrito no Elemento de Artigo foram
omitidos do S1 DTD. Na versão Q1.2021, os Sinalizadores de manuscrito foram
incluídos como comunicado na mensagem de alteração DTD.
Erro de documento de preenchimento prévio de submissão não ingerido
o Foi resolvido um problema em que os documentos não eram ingeridos se um
financiador fosse listado duas vezes, mas apenas um número de bolsa aparecia.
Nome do departamento no preenchimento prévio de submissão ingerido incorretamente
o Foi corrigido um problema em que o nome do departamento era ingerido
incorretamente quando vários departamentos estavam presentes sob o mesmo autor.
Pesquisa de usuários com mais de 500 erros
o Foi corrigido um desafio em que a equipe do ScholarOne estava sendo contada
nos resultados de busca.

Para obter 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 obter 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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