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czasopismem naukowym
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Redakcja czasopisma naukowego wymaga koordynacji zdalnej pracy specjalistów różnych 

dziedzin, realizacji wielowątkowych zadań oraz archiwizacji dokumentacji na każdym etapie 

działania. Aby ułatwić i usprawnić pracę redakcji oddajemy w Państwa ręce nowoczesne,  

intuicyjne i profesjonalne narzędzie online wspomagające zarządzanie czasopismem 

naukowym.

</editorial> software to narzędzie typu 2 w 1. Zapewnia redakcji zarówno 

zaawansowane oprogramowanie wydawnicze działające w „chmurze” jak  

i nowoczesną stronę www czasopisma. Zautomatyzowany obieg dokumentów oraz przejrzysta 

ekspozycja artykułów online nie tylko profesjonalizuje czasopismo, ale również zwiększa 

jego prestiż w środowisku naukowym. Filozofia ta umożliwia współpracę wielu redaktorów  

z  oddalonych od siebie ośrodków w tym samym czasie, nad różnymi manusktyprami.
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Zalety systemu

Najlepszą rekomendacją są niezaprzeczalne zalety systemu </editorial> software, który:

ułatwia i systematyzuje pracę zespołu redakcyjnego czasopisma,

eliminuje prace biurowe oraz obniża koszty związane z tradycyjnym obiegiem dokumentów,

jest dostosowany do różnych struktur wydawniczych: zarówno małych jak i dużych 

międzynarodowych zespołów redakcyjnych,

zwiększa zasięg oddziaływania czasopisma,

umożliwia indeksację artykułów w sieci, co znacznie ułatwia ich wyszukiwanie i cytowanie  

(precyzyjny opis artykułów w metadanych zgodny z wytycznymi Google Scholar)

umożliwia - dzięki nowoczesnej formule cloud computing’u - obsługę uczestników procesu 

redakcyjnego z całego świata, w każdym miejscu na świecie z dostępem do internetu,

wpływa pozytywnie na zwiększenie punktacji czasopisma przyznawanej przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na zwiększenie szans czasopisma na znalezienie się  

w zaszczytnym gronie czasopism ze wskaźnikiem Impact Factor poprzez:

a) zapewnienie czasopismu profesjonalnej i aktualnej strony internetowej, na której 

można zamieścić wszelkie wymagane przez MNiSW informacje,

b) zapewnienie wersji online czasopisma,

c) zastosowanie w systemie procedury podwójnie ślepej recenzji (double blind review 

proces),

d) umożliwienie redakcji wglądu  w afiliacje recenzentów

jest elastyczny i rozwojowy (zespół specjalistów stale pracuje nad nowymi udogodnieniami 

i funkcjonalnościami systemu, istnieje również możliwość przygotowania funkcji 

dedykowanych dla konkretnego wdrożenia).
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Know-how

</editorial> software to system JMS (ang. Journal Management Systems) wspomagający 

zarządzanie czasopismem naukowym, obejmujący obsługę zarówno przesyłania 

manuskryptów do druku w czasopiśmie z automatycznym nadzorem nad obiegiem zgłoszonych 

prac, jak i publikację online kolejnych zeszytów czasopisma, obejmującą zautomatyzowany 

sposób wprowadzania artykułów wraz z automatycznym tworzeniem spisów treści na stronie 

www czasopisma. </editorial> software  to zaawansowane oprogramowanie wydawnicze 

działające online w „chmurze”, napędzane silnikiem platformy programistycznej Xspan.

System składa się ze strony www czasopisma oraz dostępnych po zalogowaniu czterech paneli, 

w skład których wchodzą: panel czytelnika/autora (Reader/Author), panel recenzenta 

(Reviewer), panel wydawcy (Publisher) oraz panel edytora (Editor) zawierający oprócz 

elementów funkcyjnych użytkownika także panel administracji umożliwiający zarządzanie 

użytkownikami, dodawanie woluminów i zeszytów, wprowadzanie artykułów na www, 

wysyłkę mailingu oraz edycję ustawień głównych systemu.
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AUTOR

AUTOR RECENZENT

EDYTOR

 + Dodanie manuskryptu 
poprzez stronę www

 + Przyjęcie manuskryptu do recenzji - Odrzucenie manuskryptu
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 + Potwierdzenie publikacji

 + Publikacja na stronie www
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Specyfikacja

System </editorial> software  wyposażony jest w wiele funkcjonalnych opcji mających na 

celu usprawnienie procesu publikacji artykułów w czasopiśmie, m.in. takich jak:

obsługa 5 grup użytkowników (czytelnicy, autorzy, 
recenzenci, edytorzy, wydawcy), zarówno w języku 
polskim jak i angielskim,
nadawanie manuskryptom unikalnych numerów 
#ID oraz statusów (Nowe, Przyjęte, Odrzucone, W 
recenzji, Po recenzji, Przyjęte do druku, Nie przyjęte 
do druku, Wysłane, Opublikowane, Na www),
nadawanie odpowiednich nazw i prefiksów plikom 
manuskryptów, załączników, recenzji oraz plikom po DTP,

zarządzanie manuskryptami poprzez spersonalizowany 
dla grupy użytkowników panel, 
wewnętrzna komunikacja użytkowników z redakcją,
wyświetlanie na stronie www czasopisma artykułów, 
które przeszły proces wydawniczy oraz artykułów 
archiwalnych, m.in. wyszukiwarka, archiwum 
wydawnictwa, podział na woluminy i zeszyty, zeszyt 
bieżący na stronie głównej, artykuły nadchodzące na 
stronie głównej (forthcoming papers, early birds).

dodawanie nowych manuskryptów wraz z załącznikami,
wgląd w pliki recenzji,
dodawanie manuskryptów po poprawkach autorskich 
(kontrola wersji plików),
wgląd w aktualny status manuskryptu.

zarządzanie manuskryptami (m.in. zakładki grupujące, 
listy, szczegóły, wyszukiwanie i filtrowanie),
dodawanie użytkowników,
przydzielanie edytorów prowadzących przez edytora 
głównego,
wysyłanie zaproszeń do recenzji manuskryptów 
wybranym recenzentom,
przesyłanie poprawionych plików manuskryptu do 
ponownej recenzji,
obsługa przycisków funkcjonalnych umożliwiających 
edytorom odrzucanie lub przyjmowanie prac do 
kolejnych etapów procesu wydawniczego,
wgląd w historię zmian w formie dat zdarzeń istotnych 
z punktu widzenia obiegu dokumentów,
dostęp do narzędzi statystyczno-analitycznych,
administracja ustawieniami głównymi systemu,
administracja artykułami na stronie www czasopisma 
(dodawanie woluminów, zeszytów, okładek zeszytów 
oraz manuskryptów na stronę www - zarówno 
archiwalnych jak i bieżących systemowych),
redagowanie i wysyłka przez edytorów mailingu 
zawierającego m.in. spis treści wybranego zeszytu,
edycja wiadomości systemowych e-mail.

pobieranie spakowanych plików i załączników 
manuskryptu,
dodawanie gotowego pliku po DTP / na www przez 
wydawców.

Pełna lista funkcjonalności systemu dostępna jest 
zawsze na stronie:

editorialsoftware.pl/pl/specyfikacja-systemu

recenzowanie manuskryptów (dodawanie plików 
recenzji wraz z załącznikami),
system zgodny z double blind peer review,
kontrola wersji plików recenzji,
nadawanie recenzjom statusów recenzyjnych.

Autorzy Edytorzy

Wydawcy

Recenzenci



</editorial> software  jest oprogramowaniem działającym w „chmurze” napędzanym 

silnikiem platformy programistycznej Xspan i hostowanym na szybkich, niezawodnych  

i stale monitorowanych serwerach dedykowanych. System wdrażany jest w modelu SAAS 

(Oprogramowanie jako usługa) co oznacza udostępnienie dla Państwa potrzeb części 

naszej „chmury” obliczeniowej wraz z jej wszelkimi udogodnieniami. Podpisując umowę 

wdrożeniową systemu wynajmują Państwo oprogramowanie oraz miejsce na naszym 

serwerze o specyfikacji i wydajności zapewniającej stabilne działanie systemu. </editorial> 

software udostępniany jest klientom w oparciu o opłaty wdrożeniowe i abonamentowe.

Rozwiązanie tego typu jest obecnie wiodącym modelem współpracy przy realizacji wszelkich aplikacji web-based. 

Współpraca w modelu „Oprogramowanie jako usługa” to przede wszystkim pewność, stabilność, stała opieka specjalistów 

oraz niższe koszty obsługi. Udostępniając oprogramowanie </editorial> software oddajemy do Państwa użytku nie tylko 

nowoczesne i profesjonalne oprogramowanie JMS, ale także czas i umiejętności naszych specjalistów.

 

W zależności od preferencji klienta dostępne są dwie formy płatności:

opłata wdrożeniowa + roczne opłaty abonamentowe przez cały okres użytkowania systemu,

miesięczne opłaty abonamentowe przez cały okres użytkowania systemu.
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Wdrożenie

W ramach wdrożenia  zapewniamy:

wydzielenie i konfigurację miejsca na serwerze pod instalację,

instalację instancji systemu,

dostosowanie szablonu systemu oraz strony www do CI 

(identyfikacji wizualnej) czasopisma,

personalizację ustawień systemowych dla czasopisma,

wprowadzanie artykułów archiwalnych (podlega osobnej 

wycenie).

W ramach abonamentu zapewniamy:

licencję systemu,

hosting systemu,

obsługę techniczną systemu (serwis).



Kontakt 
e-mail: info@editorialsoftware.com

www.editorialsoftware.pl

tel.: +48 61 851 55 55

Helpdesk
helpdesk@editorialsoftware.com

Jeżeli są Państwo zainteresowani przetestowaniem systemu  

</editorial> software, prosimy o wypełnienie i przesłanie 

formularza w zakładce „Wypróbuj system” dostępnego na 

stronie internetowej www.editorialsoftware.pl. Nasz konsultant 

skontaktuje się z Państwem i przekaże dane dostępowe do wersji 

demonstracyjnej systemu.

Pro Estate Solution

ul. Naramowicka 26/2, 61-622 Poznań


