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Перш за все слід зареєструватися

Після входу в систему ви опинитесь у розділі 
власного профілю My Data
документів, натиснувши на посилання 

Перш за все слід зареєструватися.

Після входу в систему ви опинитесь у розділі 
My Data. Розпочиніть завантаження 

документів, натиснувши на посилання Upload. 



Додайте документи з файлової системи комп’ютера, 
або просто перетягніть їх з робочого столу у вікно 
завантаження.

Після завантаження
автоматично. Максимальний
дозволеного для завантаження,
Спочатку завантажені файли
Вас, потім ви зможете самостійно
до них доступ Інтернет-спільноті

Додайте документи з файлової системи комп’ютера, 
або просто перетягніть їх з робочого столу у вікно 

завантаження файли зберігаються
Максимальний розмір одного файлу,

завантаження, становить 250 Мб.
файли будуть доступними лише для
самостійно вирішити, чи надавати
спільноті.



У розділі My Data
документу, щоб перейти до
тип файлу, назву, співавторів,
опис, альтернативний URL.
на кнопку Save change.

натисніть поле з іменем
до внесення метаданих. Вкажіть

співавторів, наукову дисципліну, теги,
. Збережіть зміни, натиснувши



My Data 
файлів, або додавати файл до вже 
створених наборів. 

Data дозволяє видалити документ, 
редагувати метадані, опублікувати 
документ у мережі. 

Увага, для швидкого та легкого 
завантаження документів прямо з 
робочого столу, варто встановити 
figshare desktop uploader 
(http://figshare.com/tools). 

Кнопка Add to Fileset у розділі 
My Data дозволяє створювати набір 
файлів, або додавати файл до вже 
створених наборів. 

Кнопка Batch edit у розділі My 
Data дозволяє видалити документ, 
редагувати метадані, опублікувати 
документ у мережі. 

, для швидкого та легкого 
завантаження документів прямо з 
робочого столу, варто встановити 



Користуючь хмарним сервісом 
ви отримаєте:

- Зручний і постійний доступ до власних наукових документів; 
- Візуалізацію академічного формату у вашому браузері; 
- Легку фільтрацію елементів; 
- Усі розміщені в figshare документи отримують унікальний 

ідентифікатор DOI; 
- Можливість відслідковувати метрику своїх досліджень.

Користуючь хмарним сервісом figshare
ви отримаєте:

Зручний і постійний доступ до власних наукових документів; 
академічного формату у вашому браузері; 

Легку фільтрацію елементів; 
документи отримують унікальний 

Можливість відслідковувати метрику своїх досліджень.



Використані матеріали

• Powerpoint template slides that you can customize for
http://www.openaccessweek.org/page/englishhigh

• figshare desktop uploader: https://figshare.com/tools
• ПАН БІБЛІОТЕКАР (Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні 

технології): http://bit.ly/2hCx1kO
• Coogle зображення: http://bit.ly/2z1X3EX

Інструкцію користувача
інформатизації бібліотеки
Міжнародного Тижня Відкритого
2017 року).

Використані матеріали:

Powerpoint template slides that you can customize for your event: 
http://www.openaccessweek.org/page/englishhigh-resolution-1 ;

https://figshare.com/tools ;
Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні 

;
http://bit.ly/2z1X3EX .

користувача підготував сектор
КНУ, в межах проведення

Відкритого Доступу (23-29 жовтня


