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للدوريات يكمل مشروع تجريبي ينطوي عىل

تطوير سير عمل مركزي لتخصيص رقم دولي

موحّد لمنشورات سبرنجر نيتشر
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 أكمل مركز الترقيم الّدولي للرقم الّدولي الموحّد للدوريات للتّو بناء سير عمل مركزي جديد مع دار النشر األكاديمية سبرنجر

Springer, Nature, :نيتشر لتخصيص رقم دولي موحّد لمنشوراتها الدورية، باإلضافة اىل عالماتها التجارية التي تشمل

Portfolio, BMC, Palgrave, Macmillan, Scientific American. وتنطوي هذه العملية عىل تخصيص رقم دولي      

موحّد للدوريات بشكل آلي للمنشورات في مرحلة ما قبل النشر من خالل تحويل البيانات الوصفية من سبرنجر نيتشر اىل

مركز الترقيم الّدولي الذي يحّول بدوره البيانات الوصفية اىل المراكز المحلّية، مثال اىل مركز الرقم الّدولي الموحّد للدوريات

في المانيا، اىل مركز سنغافورة، اىل مركز المملكة المتحدة او اىل مركز الواليات المتحدة األميركية.

 

ويوّفر اكتمال المشروع التجريبي لكل من شبكة الرقم الّدولي الموحّد للدوريات والناشر فوائد سير عمل معزّز.

وعّينت سبرنجر نيتشر جهة اتصال واحدة لكل األرقام الجديدة المخّصصة ومعرّف موحّد معترف به دولياً من أجل رصد

.منشوراتها الدورية داخل نظام اإلنتاج الداخلي وفي التعامالت مع شركائها التجاريين.

 

ويستطيع مركز الترقيم الّدولي بسرعة تزويد وتحديث بّوابة الرقم الّدولي الموحّد للدوريات في مرحلة ما قبل النشر مع

تحسين التعريف الشامل للمنشورات الدورية. وتجدر اإلشارة اىل انه تّم تعريف 1309 عنوان جديد لسبرنجر نيتشر عام

           مقارنة مع 425 عنوان عام 2010 و593 عنوان عام 2015. وتساهم المراكز المحلّية بشكل كبير في النهاية من

خالل تحديث الوصف عند صدور المنشور. ويتضّمن تقرير النشاط لمركز الترقيم الّدولي عن عام 2020 وصفاً كامالً لسير

العمل هذا بما في ذلك االحصائيات.
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(www.issn.org) -مركز الترقيم الّدولي للرقم الّدولي الموّحد للدوريات

مركز الترقيم الّدولي للرقم الّدولي الموحّد للدوريات هو منّظمة حكومية مقرّها باريس تدير تعريف ووصف المنشورات

الدورية والمصادر الدائمة المطبوعة وااللكترونية في كافة االختصاصات عىل المستوى الدّولي. تضّم حالياً شبكة الرقم

الّدولي الموحّد للدوريات 93 دولة عضو ومركزا محلّياً للرقم الّدولي الموحّد للدوريات التي ينّسق أنشطتها مركز الترقيم

الّدولي للدوريات. ومركز الترقيم الّدولي مسؤول ايضاً عن صيانة ونشر بّوابة الرقم الّدولي وخدماتها ذات الصلة

(portal.issn.org)، عىل وجه التحديد دليل الدوريات المفتوحة، ونظام اإلشعار المعزّز بتحويل عناوين الدوريات بين

(portail.issn.org)، عىل وجه التحديد دليل الدوريات المفتوحة، ونظام اإلشعار المعزّز بتحويل عناوين الدوريات بين

الناشرين، وسجّل األمناء.

 

 (SPRINGER NATURE) سبرنجر نيتشر

تعمل سبرنجر نيتشر منذ ما يزيد عىل 175 عاماً عىل تطوير االكتشاف عن طريق تقديم افضل خدمة ممكنة اىل مجتمع

 البحث بأسره. نساعد الباحثين عىل اكتشاف أفكار جديدة، ونضمن ان تكون جميع البحوث التي ننشرها هامة، متينة وخاضعة

للتمحيص الموضوعي، وأن تصل اىل كافة المهتمين ذات الصلة في أفضل صيغة ممكنة، ويمكن اكتشافها والوصول اليها ،

واستخدامها وإعادة استخدامها وتقاسمها. وندعم أمناء المكتبات والمؤّسسات بتقديم ابتكارات في مجاالت التكنولوجيا

والبيانات، ونقّدم للمجتمعات دعامة نشر ذات جودة.

Springer, Nature, Portfolio, BMC, Palgrave, :وتضّم سبرنجر نيتشر بصفتها دار نشر بحثية عالمات موثوقة هي

Macmillan و Scientific American. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: springernature.com و 

.@SpringerNature

 

 

 

وأشارت غاييل بيكيه مديرة مركز الترقيم الدّولي اىل أن شبكة الرقم الّدولي الموحّد للدوريات هي الواجهة بين مجتمع النشر

والمكتبات ومجتمعات مزّودي المحتوى. وأضافت "يحّسن تعاوننا مع ناشر عالمي رئيسي مثل سبرنجر نيتشر من خالل

تبادل البيانات الوصفية في الوقت المناسب مالءمة خدمات المعلومات التي تقّدمها بّوابة الرقم الّدولي الموحّد للدوريات".

 

وعلّق رمبرت هولرز مدير البيانات لدى سبرنجر نيتشر: "نفتخر بالعمل الذي بادرنا اليه مع مركز الترقيم الّدولي ودعم

 المركز األلماني للرقم الّدولي الموحّد للدوريات لتطوير سير عمل فريد لتخصيص رقم دولي موحّد للدوريات. ويمكننا

بصفتنا ناشر دولي أن نتعامل مع عدة تطبيقات سير عمل لتخصيص رقم دولي موحّد مع مراكز محلّية متعّددة للرقم الّدولي

الموحّد للدوريات حسب أماكن صدور منشوراتنا مع ما يمّثل ذلك من استهالك للوقت. أما اإلجراء المركزي الجديد فقد بّسط

سير العمل المترتّب عىل ذلك. وهكذا يمكننا معاً تقديم عملية أكثر فعالية لمجتمعنا".
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