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Introdução ao novo formato
Com esta versão, lançamos novos modelos, estilos, tags e outras formas de nos comunicarmos com
você sobre nossas atualizações de produtos. Veja uma amostra das novas notas da versão
formatadas abaixo. Agradecemos seu feedback e sugestões: s1updates@clarivate.com.

Caixa de nota/dica: o texto da
barra lateral oferece clareza
adicional sobre terminologia e
contexto, além de dicas
relacionadas para os usuários.

Resumo de alto nível:
resumo breve e não técnico
do item da versão,
destacando o benefício para
o usuário e para o negócio.

Usuários:
texto
explicativo
com código
de cores dos
usuários
afetados para
facilitar a
busca visual.

Ação necessária: explicação
clara das etapas necessárias
para ativar o recurso.
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Detalhes e configuração: observações
detalhadas de explicação e
configuração separadas para os
usuários que exigem esse nível de
detalhe e/ou que possuem as
permissões necessárias para
configurar o item.
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Visão geral
A equipe de produto do ScholarOne está ativamente envolvida em atualizações contínuas de
segurança, desempenho e experiência do usuário. Os itens a seguir representam melhorias notáveis
feitas na plataforma e nas ferramentas desta versão, bem como as principais correções de defeitos
e otimizações.
Este documento também fornece informações sobre configurações 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
nossa equipe de suporte para dúvidas sobre permissões ou configurações.
Incentivamos que você comunique alterações no fluxo de trabalho a todos os usuários afetados.
Se você tiver dúvidas sobre qualquer um dos itens incluídos nesta versão, entre em contato com o
Suporte ao produto ScholarOne em s1help@clarivate.com.

Atualizações da versão 4.25.1
1. Convites do calendário
Verificação de terminologia
"iCal" refere-se a um
arquivo com uma extensão
de nome .ical e contém um
evento pré-formatado para
uso com programas comuns
de calendário.

Foi adicionada a capacidade de incluir convites do calendário em modelos de e-mail. Com essa nova
funcionalidade, um arquivo iCal pode ser anexado a e-mails associados a uma tarefa, ajudando
avaliadores, autores e funcionários da revista a manter os processos internos no rumo certo e
dentro do prazo.
Usuários
Editor

Administ

Outros benefícios
Avaliador

Autor

Ação necessária
Não há. A funcionalidade de convite do calendário aparecerá automaticamente na página
de configuração do modelo de e-mail. Consulte as observações da configuração para
obter mais informações sobre o uso desse recurso.
Detalhes e configuração
Para usar este recurso: Vá para a Central de administração/configuração, marque a caixa iCal na
página de configuração do modelo de e-mail e inclua pelo menos uma das tags listadas abaixo no
modelo de e-mail configurado. Isso anexará um evento do calendário ao e-mail.
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O evento iCal, quando salvo no calendário do usuário final, aparecerá como um evento transparente
de dia todo (ou seja, o usuário continuará disponível). Um alerta de lembrete será enviado 12 e 6
horas antes do prazo. Onde várias tags são incluídas, vários eventos serão gerados para o usuário
final.
Os detalhes da tag e a formatação da cópia do evento estão detalhados abaixo.
1.

2.

3.
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Tag usada = ##AUTHOR_DUE_DATE##
a.

Assunto de iCal: [Idêntico ao assunto do email]

b.

Nome do anexo: Data de conclusão do autor <JOURNAL_NAME>

c.

Conteúdo do corpo de iCal:
Um prazo de tarefa está próximo. Efetue login no site a seguir para concluir sua
tarefa.
Nome do periódico: <JOURNAL_NAME>
URL do periódico: <JOURNAL_URL>
Título do manuscrito: <MANUSCRIPT_TITLE>
ID do manuscrito: <MANUSCRIPT_ID>

Tag usada = ##REVIEW_TASK_DATE_DUE##
a.

Assunto de iCal: [Idêntico ao assunto do email]

b.

Nome do anexo: Data de conclusão da revisão <JOURNAL_NAME>

c.

Conteúdo do corpo de iCal:
Um prazo de tarefa está próximo. Efetue login no site a seguir para concluir sua
tarefa.
Nome do periódico: <JOURNAL_NAME>
URL do periódico: <JOURNAL_URL>
Título do manuscrito: <MANUSCRIPT_TITLE>
ID do manuscrito: <MANUSCRIPT_ID>

Tag usada = ##TASK_DATE_DUE##
a.

Assunto de iCal: [Idêntico ao assunto do email]

b.

Nome do anexo: Data de conclusão da tarefa <JOURNAL_NAME>

c.

Conteúdo do corpo de iCal:
Um prazo de tarefa está próximo. Efetue login no site a seguir para concluir sua
tarefa.
Nome do periódico: <JOURNAL_NAME>
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URL do periódico: <JOURNAL_URL>
Título do manuscrito: <MANUSCRIPT_TITLE>
ID do manuscrito: <MANUSCRIPT_ID>
4.

5.

Tag usada = ##STUB_SUBMISSION_DUE_DATE##
a.

Assunto de iCal: [Idêntico ao assunto do email]

b.

Nome do anexo: Data de conclusão do autor <JOURNAL_NAME>

c.

Conteúdo do corpo de iCal:
Um prazo de tarefa está próximo. Efetue login no site a seguir para concluir sua
tarefa.
Nome do periódico: <JOURNAL_NAME>
URL do periódico: <JOURNAL_URL>
Título do manuscrito: <MANUSCRIPT_TITLE>
ID do manuscrito: <MANUSCRIPT_ID>

Tag usada = ##TOPIC_SUBMISSION_DUE_DATE##
a.

Assunto de iCal: [Idêntico ao assunto do email]

b.

Nome do anexo: Data de conclusão do tópico <JOURNAL_NAME>

c.

Conteúdo do corpo de iCal:
Um prazo de tarefa está próximo. Efetue login no site a seguir para concluir sua
tarefa.
Nome do periódico: <JOURNAL_NAME>
URL do periódico: <JOURNAL_URL>
Título do manuscrito: <MANUSCRIPT_TITLE>
ID do manuscrito: <MANUSCRIPT_ID>

2. Melhorias no campo de senha
Dica
Para abordar ainda mais os
problemas de login,
recentemente sugerimos um
texto opcional para as páginas
de login do periódico. Entre
em contato com
s1updates@clarivate.com
para obter essas
informações.

Para simplificar o processo de atualizar e salvar senhas, os usuários agora podem copiar e colar sua
nova senha nos dois campos de senha na página "Criar nova senha". Essa alteração também ajudará
as ferramentas do gerenciador de senhas a preencher automaticamente os campos nas páginas de
login do ScholarOne.
Usuários
TODOS
Ação necessária
Não há. Este recurso foi implantado automaticamente.
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3. Atualizações na ferramenta beta de Preenchimento prévio de envio
Verificação de terminologia
"Beta" refere-se a um
estágio de desenvolvimento
de software em que um
produto está quase
completo, mas ainda está
em desenvolvimento ativo.
As versões beta são
lançadas para obter
feedback do usuário antes
de lançar a versão final. No
caso das ferramentas
Preenchimento prévio de
envio e Análise de
documentos, o período beta
está sendo usado para
treinar ainda mais a IA que
alimenta cada recurso por
meio de interações ao vivo
com os usuários.

Como parte do desenvolvimento contínuo da ferramenta de Preenchimento prévio de envio
lançada na v4.25, esta versão adiciona as seguintes funcionalidades: preenchimento prévio de
informações de autor e coautor quando conectado a uma conta existente, aprimoramento da
vinculação de instituições (corrigindo um defeito em que cada linha do endereço de uma instituição
estava sendo identificada como uma entidade separada) e exibição prévia de um alerta quando as
informações de autor captadas diferem daquelas em uma conta existente. A ferramenta continuará
sendo atualizada em antecipação de uma versão completa (não beta) na v4.26.
Usuários
Autor
Ação necessária
Não há. Todas as atualizações foram incorporadas automaticamente à ferramenta.
Continue a enviar feedback do usuário para s1help@clarivate.com conforme você
explora esse novo recurso.
Detalhes e configuração
Além das melhorias contínuas feitas na IA que alimenta essa ferramenta, as seguintes atualizações
foram feitas nesta versão:
•

•

Preenchimento prévio de informações de autor e coautor quando conectado a uma conta
existente
o

Quando um usuário inclui seu endereço de e-mail e esse endereço está vinculado a
uma conta existente no site, a conta do usuário preencherá a etapa do autor. AND

o

Quando um usuário inclui um iD ORCID de um coautor no manuscrito carregado e esse
iD ORCID está vinculado a uma conta existente no periódico, a conta do usuário
preencherá a etapa do autor.

Melhoria na vinculação de instituições
o

•

Alerta de incompatibilidade de informações importadas/da conta
o
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Corrigido o defeito em que cada parte do endereço de uma instituição estava sendo
puxada como uma entidade separada. O trabalho adicional foi concluído na extração
da Instituição com o objetivo de reduzir o número de captações erradas.
Adicionada a exibição de um alerta na parte superior da página Autores e Coautores
para quando as informações de autor captadas diferem das informações de uma conta
existente. Quando houver essa incompatibilidade, o sistema exibirá as informações
captadas e fornecerá um alerta ao remetente: "Aviso: Revise as informações para os
seguintes autores. Os nomes fornecidos podem diferir das informações da conta".

Lembrete

Atualizações na ferramenta beta de Análise de documento

As ferramentas de
Preenchimento prévio de
envio e Análise de
documento (Beta) foram
lançadas na versão 4.25 com
o padrão definido como
desativadas. Para habilitar
essas ferramentas e saber
mais, entre em contato com
o Suporte.

Introduzida na v4.25, essa ferramenta permite que os Autores e Editores vejam frases-chaves e
palavras-chave encontradas no manuscrito pelas ferramentas de IA, ajudando os Autores a
adaptar seus envios para os periódicos apropriados e ajudando os periódicos a rastrear os envios
recebidos para ajustar-se ao escopo do periódico. Isso economiza tempo nos processos de envio e
revisão por pares, garantindo a adequação do manuscrito/periódico antes da distribuição de um
envio aos revisores. Na versão 4.25.1, fizemos vários aprimoramentos de back-end nas
ferramentas e na cópia, gerando resultados de maior qualidade na ferramenta.
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4. Suporte para renderização aprimorada de fontes chinesas e japonesas
Para melhorar a renderização de fontes chinesas e japonesas pelo sistema conversor, adicionamos
várias fontes para melhorar a qualidade das substituições. Essas novas fontes incluem espaçamento
mais intimamente associado ao usado nas fontes chinesa e japonesa, resultando em linhas de
comprimento semelhante no PDF renderizado.
Usuários
TODOS
Ação necessária
Não há. As fontes serão substituídas automaticamente com base nas fontes no envio.
Detalhes e configuração
As seguintes fontes foram adicionadas ao nosso sistema conversor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SongTi
Fang Song Ti
MingTi
HeiTi
KaiTi
Mincho Family
MS-Mincho
MS-PMincho
YuMincho-Regular
YuMincho-Demibold
Yumincho-Light
Gothic Family
MS-Gothic
MS-PGothic
YuGothic-Regular
YuGothic-Light
YuGothic-Medium
Hiragino Kaku Gothic Pro
Meiryo

5. Notificações adicionadas para alterações de conta de usuário
Para ajudar a manter as plataformas externas/do editor atualizadas e em conformidade com o
GDPR, adicionamos notificações da API no nível da conta do usuário, permitindo que os sistemas
externos sejam alertados sobre alterações ou remoção de uma conta do usuário.
Usuários
Editor

Administ

Ação necessária
Para receber essas notificações, você deve ser um cliente dos Serviços Web do
ScholarOne e pode entrar em contato com o Suporte para habilitá-los e configurá-los
para sua conta.
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Detalhes e configuração
Essas notificações, como parte da plataforma dos Serviços Web do ScholarOne, permitem que
sistemas externos integrados sincronizem as alterações feitas nas contas do ScholarOne em tempo
real. As alterações incluem atualizações feitas no nome, endereço de e-mail, afiliação institucional e
muito mais. Também adicionamos uma notificação específica à remoção da conta, para que os
sistemas externos sejam imediatamente alertados sobre as contas removidas por meio da
plataforma do ScholarOne em conformidade com o GDPR.

6. Atualização nas tags baseadas em documentos de Prova
Na v4.24, o ScholarOne adicionou Tags baseadas em documentos de Prova, o que deu aos
periódicos a opção de adicionar respostas de perguntas personalizadas à prova do manuscrito.
Nesta versão, o ScholarOne atualizou o recurso para que ele possa ser configurado
independentemente pelo Grupo de envio.
Editor

Administ

Ação necessária
Não há. Esta opção agora está disponível em Grupos de envio específicos na Página de
configuração de envio. (Observação: Permissões de cliente/configuração completa
necessárias)
Detalhes e configuração
A documentação anterior para Tags baseadas em documentos de Prova está disponível nas notas
de versão v4.24.

Correções de defeitos e otimizações de funcionalidade
notáveis
Observação
O ScholarOne implementa
uma série de patches e
hotfixes 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 você
tiver alguma dúvida sobre
alguma dessas alterações,
entre em contato com o
Suporte.

•

Perguntas personalizadas pesquisáveis na busca avançada de manuscritos
o

•

Tag de e-mail adicionada para o autor remove(que envia)
o

•

Corrigido o problema de quebra de linha que afetava a exibição da Ferramenta de
conversa no navegador Chrome.

Funcionalidade adicionada para o fluxo de trabalho de redefinição de senha
o
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Foi criada a nova tag de e-mail, ##PROLE_SUBMITTING_AUTHOR_EMAIL##, que
direciona para o endereço de e-mail apenas do autor que envia um manuscrito.
No ScholarOne, o autor que envia o manuscrito é o usuário que inicia o envio
como um rascunho e é responsável por sua conclusão. Essa tag simplificará as
comunicações com autores que cumprem essa função.

Exibição aprimorada da ferramenta de conversa no navegador Chrome
o

•

Foi resolvido o problema com a Busca avançada de manuscritos que impedia os
usuários de buscar manuscritos com base nas respostas fornecidas a perguntas
personalizadas no formulário de decisão.

Foi resolvido o processo nos sites com o ORCID SSO ativado, para que os usuários
não recebessem mais o erro ao pressionar a tecla Enter na tela "Redefinir senha"
(em vez de clicar em "Continuar").
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Próximos lançamentos
Observação: as datas de lançamento estão sujeitas a alterações
•

•

•
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Data de envio do esboço na extensão
o

Corrigir o problema em que o prazo de conclusão da submissão do esboço muda
para a mesma data quando uma extensão é fornecida a um avaliador.

o

Data aproximada de lançamento: v4.26, 4º trimestre de 2019

Novos widgets para análise de documentos
o

Plano para adicionar dois widgets adicionais na tela Análise de documentos.

o

Data aproximada de lançamento: v4.26, 4º trimestre de 2019

Atualizações da Ringgold para preservar informações de endereço existentes
o

Quando usuários ou administradores atualizam uma entrada Ringgold não
conectada, o endereço da rua não será mais removido automaticamente.

o

Data aproximada de lançamento: v4.26, 4º trimestre de 2019
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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 (RU)
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 Analytics, 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 Analytics. Todos os direitos reservados. A republicação ou redistribuição do conteúdo da
Clarivate Analytics, inclusive por meio de estrutura ou meios semelhantes, é proibida sem o consentimento
prévio por escrito da Clarivate Analytics. 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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