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Enheten för Publiceringens infrastruktur
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)
Vid frågor: pi-support@lib.kth.se
För övriga kontaktuppgifter, se webben.

Om publiceringen av konferensbidraget skett i en tidskrift ska det registreras som
artikel i tidskrift. Se manual för registrering av artiklar.
Kontrollera alltid att publikationen inte redan finns i DiVA. Du sparar arbete
och vi undviker dubbletter i DiVA.
Detta gör du på följande sida >>> (http://kth.diva-portal.org/smash/search.jsf)
Kontakta Enheten för Publiceringens infrastruktur om du upptäcker felaktiga
eller ofullständiga poster.
Logga in i DiVA
Gå till inloggningssidan>> (https://kth.diva-portal.org/dream/login.jsf )
Logga in med ditt KTH-användarnamn och lösenord för KTH-kontot.

Välj Lägg till publikation / Ladda
upp filer >>

Välj publikationstyp
Välj Konferensbidrag i listan över publikationstyper.

Registrera metadata
Följande fält är obligatoriska i KTH:s publikationsdatabas DiVA, även markerade med en
röd stjärna i manualen. Var extra uppmärksam när det gäller författarnas KTH-ID och organisation.
Se exempel längre fram i denna manual.
(1) Namn (Efternamn och förnamn)
(2) KTH-ID (anges i fältet Användarnamn)
(3) Organisation
(4) Titel / Språk
(5) Typ av innehåll
(6) Titel konferensmeddelande, konferensnamn
(7) År, sidor
(8) DOI alt. URL (om tillgängligt)
(9) Nationell ämneskategori
(10) Nyckelord (om tillgängligt)
(11) Abstract (om tillgängligt)

(1) Namn (Efternamn och förnamn), (2) KTH-ID, (3) Organisation
Samtliga författare ska registreras, i den ordningen de anges i publikationen.
KTH-organisation och KTH-ID ska registreras för samtliga författare som i publikationen anges
som KTH-anknutna (exempel A på följande sida).
KTH-ID ska även anges för författare numera anställda vid KTH som producerat en
publikation vid ett annat lärosäte (exempel B på följande sida).
KTH-ID är ett unikt id med 8 tecken som kan återfinnas via personaldatabasen>>
(http://www.kth.se/om/kontakt/sok-anstalld). Sök upp rätt person,
Ange författarens Efter- och
klicka på namnet. KTH-ID är den kombination av bokstäver och
förnamn. Ange författarens KTH-ID
siffror som följer "kthId=", sist i webbläsarens adressfält.
i fältet Användarnamn.
Det är möjligt att lagra uppgifter om
namn, KTH-ID och organisation
genom att klicka på Spara
personuppgifter, samt ta fram dessa
genom att klicka på Hämta sparade
personuppgifter. Detta sparar arbete
då flera poster med samma författare
ska registreras.

Om författaren producerat publikationen vid KTH,
klicka på Välj organisation >> under Institution,
avdelning eller program.

Klicka på Annat lärosäte om
publikationen producerades
utanför KTH. Ange tillhörighet
enligt publikationen.
I detta fall anges författaren som
KTH-anknuten i publikationen.
KTH-organisation ska därför anges.
Fyll antingen i namnet i sökrutan
eller bläddra via trädstrukturen.
Använd plus-tecknet för att
komma neråt i hierarkin. Klicka
sedan på korrekt avdelning, så
långt ner i hierarkin som möjligt.
Ska spegla författarens tillhörighet
vid publikationens tillkomst. För
publikationer publicerade 2004
och tidigare, välj under Tidigare
Institutioner längst ned i listan.
(OBS Viktigt!).

Är det flera författare ska samtliga
registreras i den ordning de anges i
publikationen. Klicka på Ytterligare
författare och fyll i uppgifter.

Se fler exempel på följande sida.

Exempel A - Författare anställd vid KTH
Denna författare är anställd vid KTH. KTHID ska därför registreras. I publikationen är
han angiven som KTH-anknuten. En KTHorganisation ska därför väljas från listan.

Exempel B - Författare tidigare anställd vid annat lärosäte, numera vid KTH
Denna författare är numera anställd
vid KTH, varför ett KTH-ID
registreras. Denna publikation har
hon dock inte producerat i egenskap
av KTH-anställd (hon anges inte som
knuten till KTH i publikationen),
varför annat lärosäte registreras.

Exempel C - Författare utan anknytning till KTH
Denna författare är inte KTH-anställd.
Inget KTH-ID registreras. Annat
lärosäte anges.

(4) Titel / Språk

Fyll i Huvudtitel och ev. Undertitel,
samt ange Språk.

(5) Typ av innehåll

Specificera Typ av innehåll.

(6) Titel konferensmeddelande, konferensnamn

Ange Huvudtitel, ev.
Undertitel för
konferensmeddelande /
proceeding, samt
Konferensens namn.

(7) År, sidor
Fyll i År, samt Sidor.

(8) DOI alt. URL (om tillgängligt)

Ange konferensmeddelandets
ISBN, om sådant finns.

Om publikationen har ett DOInummer anges detta här. Mer
information om DOI>>>
(http://www.doi.org/)

Om DOI inte finns, skriv in
eventuell URL samt
Benämning (det som syns
utåt i posten).

(9) Nationell ämneskategori
Klicka på Välj nationell
ämneskategori.

Fyll i ämnet antingen i sökrutan eller bläddra via
trädstrukturen. Använd plus-tecknet för att komma neråt
i hierarkin. Klicka sedan på korrekt ämne.

(10) Nyckelord

Fyll gärna i egna Nyckelord , separerade
med kommatecken. Specificera
nyckelordens Språk i rullistan.

(11) Abstract

Kopiera gärna in Abstract och specificera
dess Språk i rullistan. Använd ikonerna
Insert custom character och Insert/Edit
equation för specialtecken.

När registreringen
är klar, klicka på
Fortsätt --> längst
ner på sidan.

Ladda upp fulltextfil/PDF
Om en PDF ska laddas upp, se separat manual för parallellpublicering.
Klicka på Fortsätt --> för att gå vidare.

Kontrollera uppgifter
Sista sidan är en översiktsbild över posten.
Kontrollera att allt ser bra ut, annars klicka på << Ändra uppgifter

Välj till sist Skicka in -->

