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CVNVHIR
Què és?

 Eina que ens permet gestionar el nostre currículum en

Normalització.

q p g
format digital i normalitzat.

Normalització.
 Està desenvolupat sota una única taxonomia de la
informació, que permet al personal investigador i entre
institucions mantindre i intercanviar informació científica. És
l’únic format permès per a la presentació de convocatòries
MICCIN.

Explotació.
 Analitzar i tractar el volum de coneixement científic que es
genera dins l’organització.
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EIN@ (UAB) FECYT GREC (UB) UPC

VALOR AFEGIT

EIN@ (UAB), FECYT, GREC (UB), UPC...

1 G ió i t àti d l í l1‐ Generació  semiautomàtica del currículum 

 Incorporació periòdica de tota la producció i activitat
científica recollida en les principals bases de dades
bibliogràfiques (Scopus, PubMed, Wok) en la que l’Investigador
només haurà de validar l’autoria i si escau ampliar la informació.

 Incorporació de la activitat investigadora en el VHIR
(projectes, participació en congressos, tesis, Asaigs clínics etc.)

 Importació del cvn altres centres / eines.

2‐ Expressions Curriculars 

 Permet generar currículum en el format i expressió que es Permet generar currículum en el format i expressió que es 
necessitin. Ara mateix predefinits: Aneca, FIS i personalitzat.
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VALOR AFEGIT 3‐ Actualització intel∙ligent del CV:  
 El sistema recupera d’un pool de continguts científics El sistema recupera d un pool de continguts científics
informació actualitzada amb nous resultats científics. Aquests
continguts són processats per un sistema intel∙ligent que identifica
similituds entre l’autor indicat i en la publicació i els existents en lasimilituds entre l autor indicat i en la publicació i els existents en la
plataforma, obtenint un índex de relació.

4‐ Delegació de la gestió del cvn.

 Permet delegar la gestió del cvn a d’altres membres Permet delegar la gestió del cvn a d altres membres
investigadors o de suport. Integració en la intranet del VHIR.

5‐ Suport
 Tècnic – Informàtica del VHIR (Jesús o Domènec) Tècnic – Informàtica del VHIR (Jesús o Domènec)

 Funcional ‐ Unitat de Comunicació ( Montse Ferrando)
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INTEGRACIÓ SISTEMA D’INFORMACIÓ
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Navegació I

Tornar a l’inici

Navegació I

Ensenya tant els items on hi ha informació com la que no

E t CVN i l i i t i Imprimir formats Aneca FIS

Dades Personals, adscripcions, contractes

Exportar CVN per enviar al ministeri Imprimir formats Aneca, FIS, 
Personalitzat

Titulacions Universitàries (Doctorats, Masters), Idiomes

Experiència Docent; direcció de tesis, publicacions de material docent

Publicacions Congressos Gestió I+D+I Projectes CompetitiusPublicacions, Congressos, Gestió I+D+I,  Projectes Competitius, 
Assaigs Cínics, Participació en Xarxes

Projectes no competitius (convenis), Patents, Activitats divulgatives  

Reconeixements i premis, Altres experìencies professionals
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MenúNavegació IINavegació II

Propietari CVN Perfil Idioma amb el que es vol treure el cvn
Etiquetatge dels camps

Accés a la
intranet

Desconnectar 
la sessió

C d lCamps de la cerca 
enfocat a publicacions
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MenúNavegació IIINavegació III

Propietari CVN Perfil Idioma amb el que es vol treure el cvn
Etiquetatge dels camps

Accés a la
intranet

Desconnectar 
la sessió

C d lCamps de la cerca 
enfocat a publicacions
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MenúInformació IInformació I

Llistat  d’items suggerits per signatura Autoritzar
Refusar

Visualitzar
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Menú
Informació IIInformació II

tu
la

ts
su

bc
ap

it

Afegir un nou registre Visualitzar registre
editar registre

esborrar registre

Afegir al cv personalitzat
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Menú
Output IOutput I

En format xml
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Menú
Output IIOutput II
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Menú
SUPORTSUPORT

 Tè i I f àti d l VHIR Tècnic       – Informàtica del VHIR 
(Jesús o Domènec)( )

 F i l U it t d C i ió Funcional  ‐ Unitat de  Comunicació
( Montse Ferrando)( )

GRÀCIES PER LA VOSTRE ATENCIÓ


