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Journals System 
System elektronicznej publikacji czasopism 
naukowych (strony www czasopism) 

 

 

Opis możliwości aplikacji 

 

 

 

Copyright by Bentus  

 

 

 

 



 
 
© Bentus 2020 
 
 

Strona 2 z 3 

Journals System to platforma służąca do elektronicznej publikacji czasopism naukowych. Umożliwia 

ona uruchomienie strony www czasopisma w domenie www.journalssystem.com/[skrót_czasopisma] 

lub w domenie własnej konkretnej Redakcji. 

 

Journals System jest uzupełnieniem oferty firmy Bentus, która jest producentem najpopularniejszej 

polskiej platformy redakcyjnej – Editorial System. Oba systemy są ze sobą w pełni zintegrowane co 

umożliwia Redakcjom prosty i intuicyjny eksport artykułów z Editorial System do Journals System.  

Strony czasopism korzystających z Journals System mają także wersję mobilną. 

 

Funkcje Journals System: 

- strona bieżącego numeru czasopisma 

- artykuł w postaci metadanych: słowa kluczowe, streszczenie, tytuł, autorzy, doi, daty publikacji / 
przyjęcia do druku itp. 

- artykuł w postaci fulltext pdf 

- archiwum czasopisma 

- możliwość definiowania suplementów i numerów specjalnych 

- możliwość definiowania zakładki Online first (artykułów zaakceptowanych ale jeszcze nie 
opublikowanych) 

- podstrony informacyjne w zależności od szczególnych potrzeb Redakcji np.: rada redakcyjna, 
redakcja, o czasopiśmie, kontakt, bazy indeksacyjne, instrukcje dla Autorów/Recenzentów, 
prenumerata itp.  

- moduł współdzielenia informacji o artykule poprzez email, link do artykułu oraz integrację z mediami 
społecznościowymi 

- statystyki oglądalności artykułów 

- możliwość definiowania nagłówka strony zgodnie z identyfikacją wizualną czasopisma 

- możliwość eksportu do otwartych i dostępnych baz indeksacyjnych (w zależności od potrzeb 
Redakcji) – bazy ustalane są indywidualnie z konkretną Redakcją 

- możliwość określenia kolorystyki tła strony oraz koloru przewodniego (służy on do wyeksponowania 
istotnych elementów interfejsu strony i może nawiązywać do kolorystyki czasopisma) 

- moduł promocji wydarzeń związanych z tematyką czasopisma  

- automatycznie tworzone indeksy: autorów, słów kluczowych, dziedzin 

- artykuły podobne 

- integracja z Editorial System umożliwiająca automatyczny import zeszytów i artykułów 

- wsparcie metatagów HighWire dla Google Scholar 

- udostępnienie artykułów poprzez OAI-PMH 

- mapy stron sitemap.xml (wsparcie indeksowania przez wyszukiwarki) 
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- możliwość korzystania z własnej domeny www np. http://www.nazwaczasopisma.pl (wówczas nazwa 
Journals System nie będzie widoczna w domenie internetowej) 

 

 

Każda Redakcja otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego strony – tzw. CMS 
(Content Management System), który służy do: 

- wprowadzenia artykułów niezależnie od Editorial System (np. archiwalnych lub w przypadku gdy 
Redakcja nie korzysta z Editorial System) 

- monitorowania statystyk artykułów 

- dodawania, usuwania oraz dowolnego modyfikowania podstron informacyjnych strony czasopisma 

- zarządzania bazą plików – dzięki bazie Redakcja może zamieścić na stronie dowolne pliki do pobrania 
przez Autorów np.: oświadczenia, elementy graficzne lub inne dokumenty 

- dodawania, usuwania i zarządzania bazą wydarzeń, które mogą być widoczne na stronie czasopisma 

 


