Zmiany w systemie PBN – październik 2017
W dniu 2 października 2017r. w Nowej Aplikacji PBN zaimplementowane zostaną nowe funkcjonalności.
Służą one usprawnieniu pracy z systemem oraz realizacji postulatów użytkowników. W tym dniu aplikacja
będzie wyłączona.
Przygotowaliśmy dla Państwa listę zmian wraz z ich opisem oraz lokalizacją w systemie.

1. Nowe raporty z pracy w systemie PBN
Wraz z wdrożeniem nowej wersji aplikacji, znikną z systemu automatycznie generowane po każdym
okresie sprawozdawczym raporty PDF. Ich forma była nieelastyczna i obciążająca dla systemu.
Dla użytkowników, którzy chcieliby mieć możliwość udokumentowania pracy wykonanej w systemie
utworzyliśmy możliwość generowania raportów w wygodnej do wydruku formie. Użytkownik może
samodzielnie wskazać za jaki okres chce wygenerować raport. Zrezygnowaliśmy z formy „publikacja per
strona”, która była uciążliwa dla jednostek raportujących dużą liczbę prac. Raport jest generowany dla
publikacji zarchiwizowanych we wskazanym przez użytkownika okresie.
Do prawidłowego działania funkcjonalności konieczne jest wyłączenie narzędzi blokujących wyskakujące
okienka na stronach internetowych.

UWAGA! Jeśli chcieliby Państwo zachować raporty wygenerowane przez system we wcześniejszej formie,
bardzo prosimy o pobranie ich z systemu do dnia 1 października br. Po wdrożeniu nowej wersji aplikacji nie
będą już one dostępne!

2. Modernizacja metody przekazywania danych o osobach przez system POL-on
W poprzedniej wersji aplikacji, w formularzu dodawania publikacji z listy wyboru można było wybrać
jedynie osoby będące pracownikami w systemie POL-on. W nowej wersji pojawią się tam również doktoranci.
System nie zidentyfikuje wcześniej wprowadzonych do PBN doktorantów automatycznie, będzie jednak
możliwość ujednolicenia ich w zakładce Ujednolicanie Autorów.
W związku z modernizacją metody przekazywania danych o osobach przez system POL-on, prosimy
o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wyświetlanie się osób w systemie PBN.

3. Pobieranie PBN ID na podstawie pesel i numeru dokumentu
W nowej aplikacji, w panelu Akcje dla instytucji, pojawi się funkcja umożliwiająca otrzymanie numeru
PBN ID oraz POL-on UID na podstawie numeru pesel, numeru dokumentu tożsamości (dla osób
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nieposiadających numeru pesel) lub POL-on UID. Usługa obejmuje wszystkich pracowników i doktorantów
z systemu POL-on.

Format numeru dokumentu tożsamości, za pomocą którego otrzymamy PBN ID i POL-on UID osoby
nieposiadającej pesel jest ściśle określony. Należy wprowadzić dwuliterowy kod kraju, który wydał dokument
a następnie (bez żadnej spacji) numer dokumentu w identycznej formie jaka wprowadzono do systemu POLon. Np:
- kraj wydania dokumentu „Polska”, numer dokumentu w POL-on „123xyx123” – w okienko należy
wprowadzić „PL123xyx123”
- kraj wydania dokumentu „Ukraina”, numer dokumentu w POL-on „123 xy 123” - w okienko należy
wprowadzić „UA123 xy 123”

4. Możliwość przepięcia numeru ORCID do swojego PBN ID dla każdego użytkownika PBN
Rola Importera Publikacji nie będzie już konieczna aby zalogować się do Nowej Aplikacji PBN. Każdy
użytkownik może zalogować się do nowej aplikacji i w panelu „Twoje Konto” dokonać powiązania PBN ID
z numerem ORCID.
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Dzięki temu zabiegowi, numer ORCID będzie widoczny w profilu autora w Module Analitycznym
i będzie umożliwiał bezpośrednie przejście na stronę autora w systemie ORCID. Takie przywiązanie ORCID
do PBN ID będzie trwałe, dzięki czemu numer ORCID będzie wyświetlał się przy autorze za każdym razem,
kiedy zostanie on wprowadzony do systemu z PBN ID.
Dla osób nieposiadających ORCID, jest możliwość przejścia do formularza tworzenia tego
identyfikatora.

Po przywiązaniu identyfikatora ORCID do PBN ID, będzie możliwość logowania się do nowej
aplikacji za jego pomocą.
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UWAGA! Na wersji demo aplikacji używane są jedynie testowe konta i numery ORCID (ORCID
Sandbox).

5. Moduł Analityczny dla czasopism
Moduł Analityczny dostępny w Nowej Aplikacji PBN zostanie rozszerzony o zakładkę Czasopisma.
Będzie ona prezentowała punktacje ministerialną czasopisma oraz jego współczynniki Source Normalized
Impact per Paper (SNIP) oraz SCImago Journal Rank (SJR). Zakładka umożliwi również przegląd wszystkich
artykułów wprowadzonych do Modułu Sprawozdawczego PBN dla danego czasopisma.
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6. Rozszerzone API
Nowa wersja aplikacji udostępni możliwość dodawania, usuwania i aktualizowania publikacji za pomocą
API. Możliwe będzie również pobieranie tą metodą PBN ID osób na podstawie pesel czy POL-on UID.
Aby w pełni korzystać z możliwości API należy posiadać klucz identyfikacyjny. Na wersji demo aplikacji
jest on dostępny dla wszystkich Importerów Publikacji. Klucz dostępu do API w wersji produkcyjnej PBN
można uzyskać kierując zapytanie do zespołu helpdesk.
Zachęcamy Państwa do implementacji API w Państwa jednostkach. W razie pytań zapraszamy do
kontaktu.
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7. Masowa archiwizacja
Zgodnie z zapowiedziami, wraz z wdrożeniem nowych funkcji do systemu, przeprowadzona zostanie
masowa archiwizacja publikacji. Po tej operacji, wszystkie sprawozdane publikacje w systemie otrzymają
etykietę PBN-AR.

8. Zapowiedzi dalszych działań
W październiku zostaną wprowadzone dodatkowo:


PBN w wersji tylko do odczytu - w czasie przeprowadzania procesów, które spowolniłyby prace
systemu (jak np. automatyczne ujednolicanie autorów) system PBN będzie wprowadzany w tryb
tylko do odczytu. Oznacza to, że będzie można przeglądać wprowadzone dane jednak bez
możliwości ich modyfikacji. O pracy systemu w trybie tylko do odczytu będą Państwo informowani
z wyprzedzeniem. Większość prac tego typu będzie przeprowadzana w godzinach nocnych;



wprowadzenie możliwości przypinania plików z pełnymi tekstami prac do już wprowadzonych
metadanych (pojedynczo i masowo);



regulamin serwisów PBN i POL-index.

Operator

systemu

zastrzega sobie możliwość

zmiany terminów

wprowadzenia

zapowiadanych

funkcjonalności bądź ich zakresu.

9. Pytania i sugestie
W imieniu Zespołu Helpdesk prosimy Państwa o zgłaszanie pytań o nowe funkcjonalności systemu,
ewentualnych uwag o błędach a także sugestii dotyczących jego dalszego rozwoju.
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