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Modtagelse og svar på bedømmerinvitation
Som bedømmer vil du blive inviteret pr. e-mail til at bedømme et manuskript
for Ugeskriftet.

E-mailen indeholder tre svarlink til Manuscript Central. Redaktionen vil
automatisk modtage en tilbagemelding uanset hvilket svarlink du vælger.
Hvis du accepterer at bedømme manuskriptet, vil du modtage en e-mail med
besked om, hvordan du får adgang til Manuscript Central.
Adgang til Manuscript Central
Login
Ugeskrift for Læger benytter det internetbaserede system Manuscripts Central.
Den direkte adresse til systemet er: http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet eller
via ugeskriftet.dk
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Indtast dit USER ID (e-mail) og password. Vær opmærksom på altid at bruge det
samme USER ID i systemet, da der ellers oprettes flere accounts.
For at opdatere dine informationer skal du bruge linket i øverste højre hjørne Edit
Account. Her er det også muligt at ændre User ID og password.
Du kan til enhver tid logge ud ved at klikke på Log Out i øverste højre hjørne.
Har du glemt dit password?
Af sikkerhedsårsager kan Manuscript Central ikke e-maile dit gamle password. Du kan
få et nyt password ved at indtaste din e-mailadresse i Password Help feltet og klikke
, systemet sender en e-mail.
på

Velkomstsiden
Når du er logget ind, er det første du møder Ugeskriftets velkomstside. Her finder du
links til de brugercentre, som du har adgang til. Dette vil typisk være Author og
Reviewer Centeret. Klik på

Reviewer Center.
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Reviewer Centret
Manuskripter som afventer din bedømmelse (Awaiting Reviewer)
Denne sektion viser en liste over de manuskripter, som du har accepteret at
vurdere for redaktionen. Listen indeholder følgende informationer.
•
•
•
•

Manuscript ID - manuskriptnummer
Title - manuskriptets titel og et link til en pdf-version af manuskriptet.
Due Date – deadlinedato for indsendelse af bedømmelsen.
View Details - klik på
for at påbegynde bedømmelsen af manuskriptet.

Allerede indsendte bedømmelser (Scores Returned)
Denne sektion viser en liste over de manuskripter, som du allerede har
vurderet for redaktionen. Listen indeholder følgende informationer.
•
•
•
•
•

Manuscript ID - manuskriptnummer
Title - manuskriptets titel og et link til en pdf-version af manuskriptet.
Date Completed – datoen for indsendelse af bedømmelsen.
Status – viser manuskriptets status i den redaktionelle proces og
sekretærens navn.
for at se titel, redaktør, indeksord og specialer
View Details - klik på
samt din bedømmelse af manuskriptet.
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Bedømmelse
Som bedømmer har du flere muligheder og værktøjer til bedømmelse af
manuskriptet.
Faner
•
•
•

Instructions – under denne fane finder instruktioner.
Details – her kan du se detaljer vedrørende manuskriptet
Scoresheet – detaljerede bedømmerark.

HTML/pdf-versioner af manuskriptet (Viewing proofs)
Klik på HTML-knappen, for at se online-versionen af manuskriptet eller klik på
pdf-knappen, for en printervenlig udgave. Klik på Abstract for at se et resume.
Mulighed for ekstern søgning i databaser (External Searches)
Ved at klikke på
får man mulighed for at søge i eksterne
databaser, som PubMed, HighWire og Google, efter titel, indeksord, speciale og
fri søgning.
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Indsendelse af bedømmerark
Klik på Scoresheet fanen for at lave vurderingen af manuskriptet. Du har
mulighed for at oploade en separat fil ved at klikke på ”Gennemse…” og
. Når filen er vedhæftet, skal du angive, om filen er til
derefter
forfatteren og redaktøren eller kun til redaktøren.
Alle felter som er mærket med ”req” skal udfyldes eller besvares, før du kan
indsende bedømmerarket.
Alle kommentarer til både forfatter og redaktør bedes skrevet på dansk. Du
bedes venligst være opmærksom på, at Ugeskriftet benytter sig af
"dobbeltblind" bedømmerproces, hvorfor du ikke skal anføre dit navn i
kommentarerne til forfatteren.
VIGTIGT:
Gem ofte dit arbejde! Manuscript Central logger dig af, hvis systemet ikke har
været aktivt i 75 minutter.
Der er tre knapper i bunden af siden:
•
•
•

Klik på
, hvis du ønsker at gemme dit arbejde med
bedømmerarket uden at indsende det.
Klik på
, hvis du ønsker at gemme bedømmerarket og sende det
til redaktionen.
, hvis du ønsker at åbne en printervenlig udgave
Klik på
af bedømmerarket.
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