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SZKOLENIE PODSTAWOWE

 

Administrator merytoryczny systemu
Omega-PSIR
 
OMEGA/PSIR/ADM
 
Czas trwania: 1 dni (3h)
 
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Przedstawienie zadań należących do administratorów merytorycznych systemu

Przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy związanej z administracją systemu

Przećwiczenie przez uczestników wykonywania podstawowych zadań administratora

Pokazanie mechanizmów, umożliwiających lepsze zarządzanie bazą
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, z wykorzystaniem praktycznych przykładów,

które pozwolą uczestnikom usprawnić pracę administracyjną w systemie Omega-PSIR

W czasie szkolenie jest możliwość zadawania pytań i wykorzystania przykładów z własnej

praktyki uczestników

W ramach szkolenia rozwijane są praktyczne umiejętności zarządzania bazą Omega-Psir

Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w systemie Omega-PSIR, gwarantuje

to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie skierowane jest dla osób administrujących systemem Omega-PSIR oraz osób chcących

poszerzyć wiedzę z zakresu obsługi systemu
 
Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Podstawowa wiedza o pracy w systemie Omega-PSIR
 
Program 
..............................................................................................................................................................

Wyjaśnienie ról obsługi systemu
Administrator systemu
Administrator aplikacji
Redatorzy
Użytkownicy wewnętrzni
Dostęp publiczny

Znaczenie roli użytkowników
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Zakres dostępnych funkcji
Zakres dostępu do danych

Architektura aplikacji
Obiekty z zachowaniem historycznego opisu
Powiązania pomiędzy obiektami
Lokalne wersje powiązanych obiektów
Indeks

Najważniejsze zadania administratora aplikacji
Zarządzanie kontami redaktorów
Upgrade bazy danych czasopism, innych baz pomocniczych i słownikowych
Przeliczanie punktacji, Impact Factor oraz słów kluczowych
Naprawa powstałych błędów w danych, które można poprawić operacjami zmian globalnych

Panel administratora aplikacji, wybrane funkcje
Eksport (CSV, XML, PBN, inne)
Import (BibTex, XML, inne)
Szablony
Reguły punktacji (w tym reguły przeliczania punktacji) w raportach
Formaty eksportu
Parametry konfiguracyjne
Scheduler
Statystyki
Parametry systemowe


