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Scopus er en stor citations database, hvor man fra enhver reference, kan se hvor mange (og hvem),
der efterfølgende har citeret en artikel, og man kan se de fulde bibliografiske data såsom titler, forfattere, tidsskrifter for alle kilder som artiklen refererer til.
Det betyder både at man kan søge i de kilder som artiklen har anvendt/ har refereret til, såvel som
de artikler, der senere refererer til den fundne artikel (kædesøgning).
Scopus og Mendeley interagerer med hinanden. Hvis du fx har oprettet et login til Mendeley, så
gælder det også til Scopus og i Scopus findes en Mendeley knap, så man via den direkte kan overføre sine poster fra Scopus til Mendeley.
Som underviser/forsker kan man lave en citations-alert, som fortæller når der er andre, der har
brugt ens publicering som kilde i andre publikationer.

Link

Åbn Scopus

Materialetyper

Artikler, abstracts, konferencepapirer og citationer.

Emneområder

Videnskab, teknologi, medicin og sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, kunst og humaniora.
Kan bruges som et citationsindex, der giver overblik over hvem der citerer hvem og andre bibliometriske analyser.

Indholdsniveau

Forskningsniveau.

Dækker fra

1823 –
50 millioner bibliografiske poster fra mere end 21.000 tidsskrifter – herunder et stort antal peer-reviewed tidsskrifter samt 5,5 millioner konferencepapirer.
Opdatering: dagligt

Søgemetoder

Sprog

Engelsk

Søgeteknik

Fritekssøgning

Kombinationssøgning

AND / OR / NOT (Boolske operatorer).

Trunkeringstegn

*

(højretrunkering) fx: financi* = financial, financialzation,
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financiers, financing osv.
Maskering/ joker

?

(variant af et enkelt eller flere bogstaver)
fx: lind??ist = Lindkvist, Lindqvist, Lindquist

Frasesøgning

” ” frasesøgning. Fx: ”heart-attack” finder både med og uden binde
streg.

In- / eksklusion

Ja - søgeresultatet kan begrænses med diverse filtre og facetter

Referenceeksport

Ja - der kan eksporteres til bl.a. Mendeley i RIS-format.

Tips & Tricks under din profil

Opret profil

Ja - oprettelse med personligt login (mailadresse, password) eller
med Mendeley brugerprofil.

Alertservice

Ja

Gemme søgehistorier

Ja

Dele mapper

Ja

Bemærk: alertservice er typisk baseret på en søgestreng, men i
Scopus kan det også være en citationsalert (se øverste afsnit).
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