Manual för import till DiVA
Uppdaterad 20111102

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

Kontrollera alltid att de publikationer som ska importeras 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.
Export från andra databaser
Det är möjligt att importera poster till DiVA från olika databaser.
Nedan följer exempel på import från PubMed, Scopus och IEEE Xplore. I många övriga databaser kallas
exportfunktionen Export , Download , Send eller liknande. Export i BibTeX-format är ofta möjlig.
Se avsnittet om IEEE för närmare instruktioner.

PubMed
Sök fram de poster som ska importeras. Markera i träfflistan.

Markera de poster som ska
importeras.
Klicka på Send
to. Välj File. Välj
XML i menyn
Format.

Klicka på Create File och spara
filen på lämpligt ställe.

När du sparat filen, se vidare instuktioner under rubriken Import till DiVA .

Scopus
Sök fram de poster som ska importeras. Markera i träfflistan.
Markera de poster som ska
importeras.

Klicka på Export.

På nästa sida:
Välj RIS format i
menyn Export
format.

Välj Complete format i
menyn Output.
Klicka på Export och
spara filen på lämpligt
ställe.
När du sparat filen, se vidare instuktioner under rubriken Import till DiVA.

IEEE Xplore
Sök fram de poster som ska importeras. Markera i träfflistan.

Markera de poster som ska
importeras.

Klicka på Download Citations.

Välj Citation & Abstract. Ange
vilket format posterna ska
exporteras i. Klicka på
Download Citation. Om du
saknar lämpligt
referenshanteringsprogram,
välj BibTex, kopiera in
innehållet i det fönster som
öppnas i ett notepad-dokument
och spara som textfil.

När du sparat filen, se vidare instuktioner under rubriken Import till DiVA.

Import till DiVA
Logga in i DiVA. Gå till inloggningssidan>> (https://kth.diva-portal.org/dream/login.jsf )
Logga in med användarnamn och lösenord.

Välj Importera uppgifter om publikation >>

Klicka på Importera från externa databaser >>

Välj rätt format (det format som angavs när filen
exporterades från databasen).

Klicka på Browse. Sök fram den fil
du tidigare sparat vid exporten från
databasen.

Texten Filuppladdningen
lyckades indikerar att filen
har laddats upp. Klicka på
Importera.

De importerade posterna hamnar i en lista:

Om poster i listan markerats som dubbletter, radera dessa genom att klicka på det röda krysset.
Posterna ska därefter öppnas (klicka på titeln), kompletteras med obligatoriska fält i enhetlighet med
separata manualer för registrering av artiklar, konferensbidrag samt övrigt material, samt skicka in.
Var noga med att kontrollera att de fält som gått in via importen är angivna på rätt sätt (se manualer för
registrering av artiklar, konferensbidrag etc.) Var även noga med att kontrollera att den importerade
posten har fått rätt publikationstyp (artikel i tidskrift, konferensbidrag etc.). I annat fall ska detta ändras:
Klicka på Ändra
typ >>. Väl rätt
publikationstyp.

Avsluta registreringen med att klicka på Skicka in på formulärets sista sida.

