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— HVA ER InCites JOURNAL CITATION REPORTS?
Journal Citation Reports® tilbyr en systematisk, objektiv måte å evaluere de ledende forskningstidsskriftene i verden på.
Den gir et unikt perspektiv for evaluering og sammenligning av tidsskrifter ved å samle og tabulere antall henvisninger og
artikler fra så å si alle spesialområder innenfor feltene vitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. For å hjelpe deg å
sammenligne tidsskrifter og oppdage hvilke som er viktigst for deg kan Journal Citation Reports vise:
•
•

titlene det oftest henvises til innenfor et felt
de mest populære tidsskriftene innenfor et felt
for øyeblikket

•
•
•

tidsskriftene med størst innflytelse innenfor et felt
flest publiserte artikler innenfor et felt
emnekategoridata for referansepunkt

JCR-henvisningsdata kommer fra mer enn 11 800 tidsskrifter som representerer over 2500 utgivere verden over innenfor
over 230 fagområder. Hver årlig utgave inneholder publiseringsdataene for året før og viser relasjonene mellom
tidsskrifter som henviser og henvises til, i et oversiktlig, brukervennlig rammeverk.

Sammenligningsrapport for tidsskrifter

OPPRETT og LAGRE
sammenligninger av tidsskrifter
side om side som inkluderer
trend- og kvartildata over tid

VISUALISER datarelasjonene for
henvisning og henvist mellom
et tidsskrift og de 20 ledende
tidsskriftene innenfor nettverket
dets
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— nøkkelmåltall
Totalt antall henvisninger

Elementer som kan henvises til

Totalt antall henvisninger indikerer det totale antallet
ganger hvert tidsskrift har blitt henvist til av alle
tidsskriftene som er inkludert i databasen, innenfor det
gjeldende JCR-året.

Antall elementer som er vurdert i nevneren til
beregningen av innflytelsesfaktor. Dokumenttyper det
kan henvises til, er artikler og vurderinger. Lederartikler,
nyheter og lignende innhold er utelukket fra nevneren,
men kan bidra henvisninger til telleren.

Innflytelsesfaktor
Innflytelsesfaktor identifiserer hvor hyppig en
gjennomsnittlig artikkel fra et tidsskrift henvises til et
bestemt år. Du kan bruke dette tallet til å evaluere eller
sammenligne den relative viktigheten til et tidsskrift
med andre innenfor samme felt eller se hvor hyppig det
henvises til artikler for å avgjøre hvilke tidsskrifter som
kan være best for samlingen din.

Fem års innflytelsesfaktor
Fem års innflytelsesfaktor er det gjennomsnittlige
antallet ganger artikler fra tidsskriftet som er publisert
i løpet av de siste fem årene, har blitt henvist til i løpet
av JCR-året. Dette måltallet kan brukes til å måle
innflytelsen til tidsskrifter bedre i felter der påvirkningen
til publisert forskning utvikler seg over lengre tid.

JIF-prosentil (Journal Impact Factor)
Tidsskriftets rangering i en kategori, avgjort av
innflytelsesfaktor, uttrykt som en prosentil. Et tidsskrift
med en JIF-prosentil på 89, for eksempel, rangeres
høyere enn 89 % av tidsskriftene i den kategorien.

EIGENFACTOR®-MÅLTALL
Eigenfactor-måltall er basert på JCR-henvisninger
til tidsskriftdata og vurderer ikke bare antallet
henvisninger til et tidsskrift, men også strukturen
til henvisningsnettverket i sin helhet for å måle
henvisningsinnflytelsen i den vitenskapelige litteraturen.
Disse måltallene er tilgjengelige for JCR-år 2007 og
senere. Du finner mer detaljert informasjon på
http://www.eigenfactor.org.

Umiddelbarhetsindeks
Umiddelbarhetsindeksen måler hvor hyppig det henvises
til en gjennomsnittlig artikkel fra tidsskriftet det samme
året den publiseres. Dette tallet er nyttig for å evaluere
tidsskrifter som publiserer nyskapende forskning.

Halveringstid for henvisninger
Halveringstiden for henvisninger gir et referansepunkt
for alderen til artikler det henvises til, ved å vise antall
år tilbake i tid som omfatter 50 % av det totale antallet
henvisninger til et tidsskrift i det gjeldende året. Dette
tallet er nyttig for å treffe avgjørelser om administrasjon
av samlingen og arkivering. En utgiver kan bruke dette
tallet til å justere redaksjonelle retningslinjer for å
konkurrere i ulike markedssegmenter.
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Få hjelp
Klikk på knappen Help (Hjelp) for å få detaljert hjelp om
funksjoner samt detaljerte eksempler.
Hold deg oppdatert om Journal Citation Reports på:
ipscience.tr.com/product/journal-citation-reports
Kontakt teknisk brukerstøtte for regionen din på:
ipscience.tr.com/support/
Kontakt utdanningsteamet på:
ip-science.tr.com/info/contacttraining/
For pågående nettbasert opplæring i opptak og direktesendt:
ip-science.tr.com/training

