EDITORIAL

Editorial
Vážení autoři a čtenáři,
časopis Klinická onkologie přichází
v tomto roce s dalšími novinkami, kterými chceme zlepšit naše služby. Jedná
se o zavedení identifikátoru DOI a QR
kódu.
DOI (Digital Object Identifier) je
mezinárodní jednoznačný identifikátor
elektronického dokumentu, který zajišťuje trvalý odkaz na tento dokument
v prostředí internetu. Klinická onkologie
získala DOI na základě členství nakladatelství Ambit Media v registrační agentuře CrossRef a právě od tohoto čísla ho
bude pravidelně přidělovat všem přehledovým článkům, původním pracím, kazuistikám a sdělením. Mimoto,
máme v plánu identifikátorem DOI opatřit výše uvedené typy článků zpětně až
do roku 2011. Autoři a čtenáři článků Kli-

nické onkologie tak pouhým vložením
DOI do jakéhokoliv internetového vyhledávače naleznou umístění plného textu
hledaného článku na webu. Od toho si
slibujeme nejenom zrychlení vyhledávání článků na internetu a v bibliografických databázích, ale i zvýšení pravděpodobnosti, že budou citovány.
V budoucnosti nám DOI umožní zveřejňovat články na internetových stránkách časopisu dříve, než budou publikovány v tištěné podobě (epub ahead of
print), a přitom již budou dohledatelné
na webu i v databázi PubMed.
Druhou novinkou je použití QR kódu.
QR kód (Quick Response code) je obrazový nástroj pro uložení a rychlé získání
informací, jakými jsou nejčastěji internetové adresy nebo kontaktní údaje. V Klinické onkologii chceme QR kód používat všude tam, kde čtenář, vybavený

chytrým mobilním telefonem, tabletem
nebo jiným podobným zařízením, ocení
možnost získat další informace on-line.
Jako první se k využití QR kódu nabízí
právě nově založená rubrika „Aktuality
z odborného tisku“, kde po sejmutí QR
kódu získá čtenář přístup k původnímu
článku na stránkách bibliografické databáze PubMed. Postupně chceme skrze
QR kód navigovat čtenáře na další užitečné elektronické zdroje informací a internetové stránky zajímavých odborných akcí a kongresů.
Pevně věříme, že obě novinky úspěšně
využijete!
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Využijte nové možnosti stáhnout pomocí QR kódu
Nové léky v onkologické praxi
2013/2014
informace o stahování QR kódu naleznete
na www.qr-kody.cz/qr-ctecka
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