Senast uppdaterad: 2011-05-27

Registrera bokkapitel i DiVA
Tänk på innan


Finns din publikation redan registrerad i en annan databas, såsom Web of Science,
PubMed eller Libris? Importera gärna uppgifter istället för att skriva in allting manuellt.
(Se separata instruktioner för att importera referenser till DiVA).



Kontrollera först i DiVA:s publika gränssnitt http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf att
bokkapitlet inte redan är registrerat.



Du kan spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt/Spara utkast.
Påbörjade registreringar hittar du under Mina utkast.

Gör så här

Logga in i DiVA: https://hig.divaportal.org/dream/login.jsf Välj Lägg
till publikation/Ladda upp filer.

Påbörjade registreringar hittar du
under Mina utkast.

Välj publikationstyp och klicka på
Fortsätt.
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Författaruppgifter
TIPS:
Det finns hjälptexter som förklarar
varje fält. Håll muspekaren över det
röda frågetecknet.
Ange HiG-användarnamn för
personer som är anställda vid HiG.
Användarnamnet behövs för att
söka fram entydiga personliga
publikationslistor, samt för att
författaren ska få tillgång till att
göra ändringar i registreringen.
Varken användarnamn eller e-post
visas öppet när posten är
publicerad.
Använd Annat lärosäte om du
registrerar artiklar som publicerades
innan författaren var verksam på
HiG. Fältet kan även användas för
medförfattare från andra lärosäten.
Samtliga författare ska anges.
Använd fullständigt namn,
användarnamn och
organisationstillhörighet för att
registrera författare vid HiG.
Författarordningen är densamma
som i publikationen. Ändra
ordningen på författarna med hjälp
av den lilla pilen till höger.
I DiVA finns både HiG:s nuvarande
organisation och organisationen
före 2010. Använd den enhet
som författaren tillhörde när
dokumentet publicerades. Klicka
på Visa även upphörda
organisationer för att se äldre
inst/avd.
Välj enbart avdelning (ämnesavd.
före 2010) för personer anställda
vid HiG. Avdelningen kopplas
automatiskt till de överordnade
enheterna, akademin (inst före
2010) och högskolan.
Centrumbildningarna CBF (som
bytte namn 2006), CLIP, GISinstitutet och Radio Center Gävle
ligger direkt under HiG, och ska
därför dubbelregistreras på sin
avdelning.
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Uppgifter om publikationen

Utelämna skiljetecken som binder
samman huvudtiteln med eventuell
undertitel. Kolon genereras
automatiskt.

Ange kapitlets språk.

Är kapitlet refereegranskat?

Ange bokens titel.

Ange bokens redaktör.

Ange utgivningsår, upplaga och
sidnummer.
Om publikationen ingår i en av HiGs
serier – välj ur listan och ange
nummer i serien.

Använd fälten under Annan serie
om boken ingår i en serie som inte
finns med i listan.
Ange nummer i serien.
Ange ort och förlag.
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Ange bokens ISBN.

Om du fyller i en länk i fältet URL
visas länken automatiskt med
texten Extern länk när posten är
publicerad. Vill du att någon annan
text ska visas anger du den under
Benämning på URL.

Ange nationell ämneskategori. Välj
ett eller flera ämnen som
överensstämmer med
publikationens innehåll. Välj någon
av de övergripande kategorierna
om det är det svårt att specificera.
Uppgiften är viktig för att
möjliggöra utsökningar via ämnen.

Kopiera och klistra in texten i
eventuellt abstract.

Abstract kan läggas till på flera
språk.

Klicka på Fortsätt.
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Ladda upp fil

Klicka på Fortsätt om du inte vill
ladda upp någon fil.

Innan du laddar upp ett bokkapitel ska du kontrollera att förlaget tillåter att du gör det fritt
tillgänglig.
Granska och publicera

Kontrollera dina ifyllda uppgifter.
Vill du ändra något, använd länken
Ändra uppgifter eller klicka på
Tillbaka. När uppgifterna stämmer,
klicka på Godkänn.

Poster som inte har någon uppladdad fulltext eller annan bilaga blir synliga i DiVA direkt och
granskas av en bibliotekarie i efterhand. Poster med fulltext eller annan bilaga granskas av en
bibliotekarie innan de publiceras i DiVA. Speciella rutiner finns för avhandlingar. De blir
aldrig synliga direkt utan granskas alltid av en bibliotekarie eller administratör innan de
publiceras.
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