Dobrý den.
Jménem společnosti Clarivate Analytics, dříve divize IP&Science společnosti Thomson
Reuters, bychom Vás rádi pozvali na podzimní webináře/online tréninky k našim
produktům.
Webináře se uskuteční v posledním říjnovém týdnu 24. - 27. 10. 2016
Webináře jsou určeny novým a začínajícím uživatelům produktů Clarivate Analytics.
Během webinářů si osvojíte základní uživatelské dovednosti s produkty:





Web of Science Core Collection – mezinárodní citační databáze vědeckých
článků, konferenčních příspěvků a vědeckých monografií s obsahem od roku
1900 do současnosti
Journal Citation Reports – analytický nástroj pro hodnocení časopisů
Essential Science Indicators – Analytický nástroj, který slouží k určení
nejvlivnějších autorů, publikací, institucí a zemí publikujících vědecké výsledky.

Kompletní rozpis webinářů:
Produkt
Web of
Science CC

Journal
Citation
Reports

Essential
Science
Indicators

datum

čas

Adresa pro registraci

WoS1

Pondělí
24.10.2016

14:00-15:30

WoS2

Středa
26.10.2016

10:00-11:30

JCR1

Úterý
25.10.2016

10:00-11:30

JCR2

Středa
26.10.2016

14:00-15:30

ESI1

Úterý
25.10.2016

14:00-15:30

ESI2

Čtvrtek
27.10.2016

10:00-11:30

https://thomsonreuters.webex.com/thom
sonreuters/k2/j.php?MTID=t2c63a80a58b
fd472a7093f54e514b62f
https://thomsonreuters.webex.com/thom
sonreuters/k2/j.php?MTID=t827af11ec4e
3d09d9cde0ecc00f4491a
https://thomsonreuters.webex.com/thom
sonreuters/k2/j.php?MTID=t3dbf227e225
eba63f14ea62c16af56d2
https://thomsonreuters.webex.com/thom
sonreuters/k2/j.php?MTID=t4b26cf6008d
61045a9bae2d247285ce2
https://thomsonreuters.webex.com/thom
sonreuters/k2/j.php?MTID=t3ef506ea51c
6bd86e2822b3b6f0dd361
https://thomsonreuters.webex.com/thom
sonreuters/k2/j.php?MTID=tdf8b104be05
37a61d642647f864e687f

Uvedené webináře budou vedeny v českém jazyce.
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---------------------------------------------------------------------K účasti na webináři je nutné se zaregistrovat!
---------------------------------------------------------------------Pro přihlášení využije odkaz v tabulce u příslušného webináře, kterého byste se rádi zůčastnili.
1) Klikněte na adresu semináře.
2) Sjeďte na obrazovce níže a klikněte na tlačítko registrovat („Register“)
3) Vyplňte a odešlete registrační formulář.
a. jméno, příjmení, e-mail, instituce
4) Vyčkejte na potvrzení registrace, kterou obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu.
5) Potvrzení bude obsahovat údaje pro přístup k webináři, který jste si zvolili.

-------------------------------------------------------------------Co budete potřebovat k účasti na webináři?
-------------------------------------------------------------------1) Přístup k počítači s internetovým připojením
2) Počítač s funkční zvukovou kartou
a. Pro připojení přes počítač - Sluchátka s mikrofonem nebo pouze sluchátka
b. Telefon pro účast na webináři prostřednictvím telekonferenčního hovoru

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
S pozdravem
J. Jílek

·······································
Josef Jilek
Customer Education Specialist
Clarivate Analytics
Formerly the IP & Science business of Thomson Reuters
Vaclavske namesti 19
110 00 Praha 1
Czech Republic
Phone: +420 224 190 425
Mobile: +420 720 950 160
josef.jilek@tr.com
clarivate.com
ipscience.tr.com
·······································
Visit stateofinnovation.com, the credible source of comment and insight for everyone interested in the world
of innovation.

2

