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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.
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Atualizações da versão Q3.2022
1. Atualização do iThenticate para a V2
Migração de nossa integração com iThenticate para a versão mais recente para que nossos usuários
possam aproveitar todos os novos recursos oferecidos e utilizar as melhores ferramentas da
categoria para manter a qualidade e a integridade do conteúdo de pesquisa durante o processo de
revisão por pares. A verificação de similaridade do Crossref (fornecida pela iThenticate) é usada por
nossos membros [Crossref] para detectar sobreposição de texto em trabalhos publicados
anteriormente que podem indicar plágio de trabalhos acadêmicos ou profissionais. Os manuscritos
podem ser verificados em relação a milhões de publicações de outros membros do Crossref
e conteúdo geral da Web usando o software de comparação de texto iThenticate da Turnitin.
Principais recursos do iThenticate V2
Os usuários ainda poderão acessar os Relatórios de similaridades dos detalhes do manuscrito no
ScholarOne, mas a V2 oferece alguns recursos novos e aprimorados para o relatório de similaridade
e as configurações de configuração:
•
•
•
•
•
•

Filtros de exclusão para pré-impressões, bibliografia e mais
Uma interface mais rápida, mais intuitiva e responsiva
Opções de personalização de repositório de pesquisa
Um novo recurso de "bandeira vermelha" que sinaliza a detecção de texto oculto, como
texto/aspas em fonte branca ou substituição de caracteres suspeitos
Um repositório privado disponível para usuários de navegadores permite a comparação em
relação a seus envios anteriores para identificar envios duplicados em sua organização
Um portal de conteúdo, que ajuda os usuários a verificar quanto de seu próprio conteúdo
publicado foi indexado com sucesso, autodiagnóstico e correção de conteúdo que não foi
indexado ao iThenticate

Usuários

Ação obrigatória.
Configuração necessária conforme as credenciais da V2 são necessárias, entre em contato
com o Gerenciamento de produto ScholarOne.
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Detalhes e configuração
Com o iThenticate V2, os administradores podem configurar e definir filtros de exclusão para
Relatórios de similaridade no próprio site do periódico em vez de configurar na plataforma
iThenticate. Os filtros de exclusão existentes "Excluir bibliografia" e "Excluir aspas" ainda estarão
disponíveis. Os novos filtros incluem:
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•

Submissões de índice

•

Excluir resumo

•

Excluir métodos

•

Excluir Internet

•

Excluir publicações

•

Excluir trabalhos enviados

•

Excluir citações

•

Excluir pré-impressões

•

Excluir seções personalizadas

•

Pesquisar repositórios

•

Mostrar detalhes da correspondência

•

Mostrar texto de origem

Para configurar no Painel do administrador:
1.

Na Central de administração, acesse Definições de configuração em "Ferramentas de
administrador"

2.

Verifique se o URL do Turnitin e a chave de API estão atualizados para acessar a V2 (entre
em contato com a Crossref para obter mais informações)

3.

Faça seleções para definir como os Relatórios de similaridade de plágio devem ser gerados
para o site

NOTA DE CONFIGURAÇÃO: se as definições de configuração do iThenticate não estiverem
disponíveis no Painel do administrador, elas podem ser ativadas na Central de configuração ou
entrando em contato com o Suporte ao produto do ScholarOne.

2. Perguntas demográficas em contas de usuário
Foi adicionada a opção de incluir Perguntas demográficas em contas de usuário que pedirão que os
usuários S1M respondam perguntas relacionadas a seu gênero, raça e etnia nas páginas "Editar" de
sua conta de usuário. Por padrão, as Perguntas demográficas estão inativas por padrão e devem ser
configuradas como ativas/inativas por um editor ou um site.
Os principais recursos das Perguntas demográficas incluem:
•

Respostas e expressões padronizadas (conforme definido por especialistas do setor)

•

Conformidade com a lei de privacidade global

•

Proteção completa da informação demográfica do usuário na interface do ScholarOne

•

Requisito de consentimento explícito para cada usuário

Questão sobre gênero:
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Questão sobre raça:

Questão sobre etnia:
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Declaração de consentimento de Perguntas demográficas:

Antes de responder a qualquer Pergunta demográfica, um usuário precisará marcar "Eu concordo"
na declaração acima. Se um usuário marcar "Eu não dou meu consentimento", as perguntas ficarão
indisponíveis para evitar o envio de dados pessoais sem o consentimento de processamento de
dados explícito.

Usuários
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Ação obrigatória.
As perguntas serão desativadas por padrão. A configuração está disponível por meio da
Central de configuração do cliente ou entrando em contato com o Suporte ao produto do
ScholarOne.

Detalhes e configuração
As Perguntas demográficas podem ser configuradas e definidas no nível do portal, para que os
dados que estão sendo solicitados de seus usuários sejam consistentes em todos os sites filhos de
um editor. Como alternativa, a configuração de Perguntas demográficas pode ser feita de forma
única em cada site para oferecer flexibilidade caso um editor deseje permitir que os sites decidam
quais dados serão solicitados dos usuários.
Diversas opções de configuração estão disponíveis para as perguntas demográficas:
•

Forneça uma declaração de apresentação do editor

•

Faça com que a pergunta fique ativa/inativa em uma conta de usuário

•

Faça com que uma pergunta seja obrigatória/não obrigatória em uma conta de usuário
(precisa que a pergunta esteja ativa)

•

Bloqueie a configuração nos níveis do portal para os periódicos filhos

Forneça uma declaração de apresentação do editor
Ao coletar dados demográficos confidenciais, fornecer argumentos explícitos e contexto sobre
o motivo pelos quais os dados estão sendo coletados e informar quem terá acesso a eles e para
quais fins eles serão usados é uma boa prática e uma recomendação de especialistas de privacidade
e do setor. Juntamente com as Perguntas demográficas, os administradores podem incluir uma
declaração de intenção que será exibida com as perguntas em uma conta de usuário. (O texto
abaixo é um texto de exemplo e não será incluído por padrão.)
•

A declaração de apresentação não é obrigatória

•

As declarações de apresentação configuradas no nível do portal aparecerão em todas as
contas de usuário do periódico filho

•

Os periódicos filhos podem configurar declarações de apresentação. Elas aparecerão
juntamente com qualquer declaração de apresentação configurada no nível pai

Para configurar:
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1.

Na Central de configuração do cliente, vá até Perguntas demográficas

2.

Insira a declaração de apresentação no campo do texto de abertura

3.

Clique em Salvar

Ative e exija perguntas em uma conta de usuário
Os editores e/ou periódicos podem escolher quais Perguntas demográficas aparecerão nas contas
de usuário.
•

Os textos de pergunta e resposta NÃO são configuráveis e são somente leitura na
exibição abaixo

•

Se uma pergunta for marcada como Em uso e Obr, então, a pergunta será exibida na conta
de usuário e o usuário precisará responder às Perguntas demográficas nas contas quando
fizerem login

•

Se uma pergunta for marcada como Em uso e Não obr., então, a pergunta aparecerá na
conta do usuário, mas ele não receberá solicitações de sistema para responder à pergunta

Para configurar:
1.

Na Central de configuração do cliente, vá até Perguntas demográficas

2.

Faça as seleções apropriadas para as perguntas que deseja fazer aos usuários

3.

Clique em Salvar

OBSERVAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO:
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-

Para fornecer uma caixa de texto aberto para as opções Autodescrição, Race Self Describe
(Texto) e Ethnicity Self Describe (Texto) devem estar Em uso quando as perguntas Race
(Caixa de seleção) e Ethnicity (Caixa de seleção) estiverem Em uso. Consulte a imagem
acima para ver um exemplo dessa configuração da Questão sobre etnia.

-

No entanto, as opções Self-Describe (Texto) nunca devem ser marcadas como Obr. Isso
exigirá que todos os usuários insiram um valor na caixa de texto Autodescrição,
independentemente de sua resposta.

Bloquear configuração para perguntas demográficas
Editores que buscam configurar Perguntas demográficas de forma consistente em todos os sites
filhos podem impedir que os sites filhos alterem as configurações. Observe que as configurações
definidas no nível do portal serão distribuídas para os sites filhos por padrão, mas os sites podem
fazer alterações às configurações padrão a menos que a opção Bloquear perguntas demográficas
para periódicos filhos esteja selecionada no nível do portal.

3. Novo indicador de resultado da busca do revisor
Foi adicionado um novo indicador para os resultados de pesquisa do revisor que listarão o número
total de convites para cada revisor ao longo dos últimos 30 dias.
Usuários

Ação necessária
Disponível por padrão. Não é necessária nenhuma configuração.

Detalhes e configuração
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4. Contagens de atribuições adicionadas à ferramenta Mesclar
usuários
As colunas Total de atribuições de revisor e Total de atribuições de administrador/editor foram
adicionadas na ferramenta Mesclar usuários para oferecer mais detalhes sobre o total de
atribuições vinculadas às contas do usuário.
Usuários

Ação necessária
Disponível por padrão. Não é necessária nenhuma configuração.

Detalhes e configuração
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5. API: getSubmissionInfoFull (v5) atualizada
DOI pai final e Organização pai final foram adicionados à API getSubmissionInfoFull.
Usuários

Ação necessária
Para aproveitar o uso desta API, você deve ser um cliente dos Serviços Web do ScholarOne
e precisará atualizar para a v5. Se você quiser saber mais sobre como usar essa API, entre
em contato com seu Gerente de contas.

Detalhes e configuração
Os novos campos parentIdentifier e parentName foram adicionados ao nó submissionFunders.
Chamada de amostra:
https://mcapi.manuscriptcentral.com/api/s1m/v5/submissions/full/metadata/documentids?_type=xml
&locale_id=1&site_name=salesdemoplus&ids='43540017'

Saída de amostra:

6. Serviços de notificação: Notificação de submissão excluída
Adicionada uma nova notificação de Evento de sistema quando um manuscrito for excluído.
Usuários
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Ação necessária
Visível a todos os clientes existentes do Serviço Web. Se você não for um cliente do Serviço
Web e deseja saber mais, entre em contato com seu Gerente de contas.

Detalhes e configuração

7. Serviços de notificação: ID de transferência
Nós adicionamos o campo ID de transferência que foi introduzido como parte da versão 4.26
(dezembro de 2019) para determinadas cargas da notificação.
Usuários

Ação necessária
Visível a todos os clientes existentes do Serviço Web. Se você não for um cliente do Serviço
Web e deseja saber mais, entre em contato com seu Gerente de contas.

Detalhes e configuração
Este transferSubID foi adicionado às seguintes cargas da notificação:
•
•
•
•
•

Confirmação da submissão do manuscrito original
Confirmação da submissão do manuscrito revisado
Confirmação da submissão do manuscrito transferido
Confirmação da submissão da resubmissão do manuscrito
Confirmação do convite para submissão do manuscrito

8. Integração de submissão: Proxy para envio
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.
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Para usuários que usam a Integração de submissão, nós adicionamos um botão para que seja mais
fácil e rápido fazer proxy como o autor e enviar manuscritos inseridos por meio de fontes externas.
Usuários

Ação necessária
Disponível por padrão para todos os usuários de Integração de submissão. Não é necessária
nenhuma configuração.

Detalhes e configuração
Agora, o painel/fila Submissão externa em rascunho terá um novo botão. Usar esse botão permitirá
fazer proxy do usuário como autor e o redirecionará para a etapa Revisar e enviar para ajudar a
otimizar envios de fontes externas.

9. Integração de submissão: Adicionar ID externo
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.
Para usuários usando a Integração de submissão, nós adicionamos a capacidade de adicionar um ID
externo para submissões originadas no ScholarOne.
Usuários
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Ação necessária
Disponível por padrão para todos os usuários de Integração de submissão. Não é necessária
nenhuma configuração.

Detalhes e configuração
•
•
•
•

Apenas o arquivo GO pode ser inserido nesta atualização.
O ID do documento (doc-id) é obrigatório e precisa ser validado antes de atribuir
o ID externo.
Versão New document-version: add-external-id
Atributo New document-version: new-external-id

Amostra XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE GO PUBLIC "SYSTEM" "S1_GO.dtd">
<GO>
<header>
<clientkey>b10f3be4-6ae7-4ee1-b373-f46637678764</clientkey>
<journal_abbreviation>qared</journal_abbreviation>
</header>
<document-version version="add-external-id" doc-id="123456" new-externalid="abcdefghijkl"/>
</GO>

10. Integração de submissão: Suporte de caracteres especiais
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.
Para usuários usando a Integração de submissão, nós adicionamos a capacidade de adicionar um
suporte de caracteres especiais para submissões originadas no ScholarOne.
Usuários

Ação necessária
Disponível por padrão para todos os usuários de Integração de submissão. Não é necessária
nenhuma configuração.

Detalhes e configuração
Nós aprimoramos a capacidade de oferecer suporte a caracteres especiais incluindo caracteres
de 4 bytes.
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11. Relatório no nível do publicador no Cognos: Relatório ao longo do
tempo de submissões com a data de submissão, data da primeira
decisão e decisão final.
Nós adicionamos uma nova atualização ao relatório "Submissões ao longo do tempo" no Cognos
para que você possa fazer relatórios no momento da primeira decisão e da data da aceitação,
além de poder fazer comparações ano a ano.
Usuários
Administ
rador
Ação obrigatória.
Disponível por padrão. Não é necessária nenhuma configuração.

Detalhes e configuração
Novos campos de dados adicionados:
•
•
•
•
•
•

ID do manuscrito
Data da submissão
Data da primeira decisão
Mês da primeira decisão
Data da decisão (decisão final)
Mês da decisão final

Relatório "Submissões ao longo do tempo" no nível do editor:
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Observe que assim que você clicar no relatório "Submissões ao longo do tempo", o seguinte
será exibido:
1.
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Clique em #Manuscritos que possui um hyperlink com o número dos manuscritos

2.

Será exibido o relatório "Submissões ao longo do tempo" no nível do editor com os novos
campos de dados:

12. Correções de defeitos e otimizações de funcionalidade
Observação
O ScholarOne
implementa um
número de patches
e hotfixes entre
versões, garantindo
a entrega de
melhorias contínuas
da plataforma aos
usuários. Muitas delas
são feitas 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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Problemas no sistema
•

•

•

•

Caractere especial α exibido incorretamente nas etapas Atributos e Revisar e enviar.
Foi resolvido um problema em que α era exibido incorretamente como palavra-chave na
etapa Atributos e como Título, título resumido e resumo na etapa Revisar e enviar.
Caracteres não romanos em títulos de manuscrito que estão ausentes na API.
Foi resolvido um problema em que caracteres não romanos em títulos de manuscrito
enviados pelo autor estavam ausentes na API.
Relatório automatizado de plágio não gerado.
Foi resolvido um problema em que os relatórios de plágio não eram gerados
automaticamente durante o envio do manuscrito.
Sequências de escape exibidas em campos de título do manuscrito.
Foi resolvido um problema em que as sequências de escape eram exibidas no campo título
durante a submissão do manuscrito.

Desempenho do sistema
•

Tempo limite de gateway ocorrendo em manuscritos com grande número de revisores.
Foi resolvido um problema em que o tempo limite de gateway ocorria durante a seleção de
árbitro em manuscritos com um grande número de solicitações de revisão recusadas.
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Sobre a Clarivate
Clarivate™ é líder global no fornecimento de soluções
para acelerar o ciclo de vida da inovação. Nossa missão
ousada é ajudar os clientes a resolver alguns dos
problemas mais complexos do mundo, fornecendo
informações estratégicas e insights que reduzem
o tempo de conversão de novas ideias em invenções
transformadoras nas áreas da ciência e propriedade
intelectual. Ajudamos os clientes a descobrir, proteger
e comercializar suas invenções usando soluções
confiáveis baseadas em tecnologia, juntamente
com a nossa profunda experiência. Para obter mais
informações, visite clarivate.com

Entre em contato com nossos especialistas hoje mesmo:

+1 215 386 0100 (U.S.)
+44 (0) 20 7433 4000 (Europa)
clarivate.com
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