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Zakres działalności

Sciendo jako marka 
wydawnicza

Sciendo jest wiodącym dostawcą usług 
i rozwiązań redakcyjnych dla instytucji 
akademickich i  organizacji profesjonalnych, 
a także dla autorów indywidualnych. Sciendo 
wydaje około 500 czasopism będących 
własnością uniwersytetów i innych instytucji 
akademickich. Wiele z  nich indeksowanych 
jest przez Clarivate Analytics, Scopus, a także 
PubMed/Medline.

Sciendo należy do grupy De Gruyter, znanego 
wydawcy akademickiego z ponad 270-letnią 
historią.

Sciendo publikuje czasopisma, książki, materiały 
konferencyjne oraz inne publikacje, zarówno 
akademickie, jak i profesjonalne. Wydajemy 
nowe i archiwalne roczniki czasopism, a także 
uprzednio wydane już książki. Publikacje 
udostępniamy w modelu Open Access lub 
w modelu płatnym.

Sciendo jest nie tylko dostawcą usług oraz 
technologii. Będąc częścią Grupy De Gruyter, 
Sciendo oferuje swoim klientom światowej 
klasy rozwiązania wydawnicze. De Gruyter 
publikuje ponad 1100 książek i 16 000 artykułów 
w  czasopismach każdego roku i posiada 
archiwum około 100 000 opublikowanych już 
tytułów.
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Platforma  
wydawnicza

Sciendo zapewnia kompleksowe usługi dla 
prawie 300 instytucji naukowych z ponad 
40 krajów, oferując światowej klasy rozwiązania 
technologiczne i wydawnicze. Platforma, 
którą dostarczamy jest jedną z najbardziej 
zaawansowanych na rynku, nasi specjaliści 
stale rozwijają jej zasoby, aby zapewnić 
współpracującym z nami klientom najlepsze 
dostępne funkcje i narzędzia.
 

Nasza platforma odnotowuje 10 000 wizyt dziennie oraz ponad 4,5 miliona wizyt 
rocznie i jest oferowana w kilku wersjach językowych. Nasi czytelnicy docierają do 
nas zarówno poprzez bezpośrednie wyszukiwanie w sieci, jak i poprzez globalne 
kanały dystrybucyjne, w tym biblioteki do których dostarczamy treści, a także 
serwisy indeksowe i abstraktowe, którymi Sciendo zarządza.
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Czasopisma 
akademickie:

z czego składają  
się nasze usługi?

Oferowane przez nas usługi i rozwiązania 
dostępne są  w trzech pakietach: Standard, 
Classic oraz Premier. Pobieramy opłatę za 
każdy opublikowany artykuł, jest ona zatem 
uzależniona od wybranego pakietu oraz listy 
dodatkowych usług i rozwiązań.

STANDARD CLASSIC PREMIER

Podstawowe 
usługi wspierające 
publikację 
czasopisma

Pakiet Standard
System do składania
artykułów i śledzenia
procesu recenzji

Pakiet Classic
Usługi produkcyjne 
i redakcyjne
Pełna wersja tekstu 
w XML
Marketing Extra

W przypadku czasopism publikowanych w modelu tradycyjnym, oferujemy 
kompleksową usługę zarządzania subskrypcją. Czasopisma ponoszą opłaty za 
publikacje i zachowują większość przychodów z subskrypcji netto.

Czasopisma Open Access posiadające odpowiednio wysoki Impact Factor oraz 
listę baz indeksujących zachęcamy do publikowania w Sciendo bez konieczności 
uiszczania należności publikacyjnych z góry. W zamian, Sciendo zatrzyma część 
lub całość opłat wniesionych przez autorów (APC), w celu pokrycia kosztów 
publikacyjnych. Co więcej, nasze opłaty wydawnicze zorientowane są na zysk, 
dzięki czemu właściciele czasopism mogą generować dodatkowe dochody dzięki 
temu modelowi.
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Książki: z czego 
składają się  

nasze usługi?

Rozwiązania dostępne w tej opcji dostępne 
są w  trzech pakietach: Standard, Classic 
oraz Premier. Pobieramy opłatę za każdą 
opublikowaną książkę, cena uzależniona 
jest więc od wybranego pakietu oraz listy 
dodatkowych usług.

W przypadku książek dostępnych w modelu płatnym, Sciendo zajmuje 
się sprzedażą na żądanie książek w formacie elektronicznym oraz wersji 
drukowanych bezpośrednio ze swojej platformy znajdującej się pod adresem  
www.sciendo.com, a także za pośrednictwem własnej sieci dystrybucyjnej. 
W  przypadku książek dostępnych w modelu Open Access Sciendo sprzedaje 
książki drukowane na żądanie – bezpośrednio ze strony internetowej.

Sciendo oferuje także szeroką gamę dodatkowych rozwiązań redakcyjnych, które 
autorzy mogą dobierać według swoich potrzeb.
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Oferta  
White Label

Publishing House

Sciendo posiada specjalną ofertę dla 
uniwersytetów oraz innych organizacji, które 
zainteresowane są publikacją wszystkich lub 
większości swoich tytułów, np. czasopism, 
książek, prac naukowych. Zainteresowana 
uczelnia decyduje, czy dane czasopismo lub 
książka powinny zostać udostępnione w modelu 
Open Access, czy w modelu płatnym.

Wszystkie książki i artykuły w czasopismach 
zawierają logo uczelni oraz logo Sciendo.

W ramach przedstawionej oferty Sciendo odpowiadać będzie za projekt, 
wykonanie oraz zarządzanie witryną wydawnictwa uniwersytetu. Zadaniem 
uniwersytetu jest wybór publikacji, a  także ich promocja wśród swoich 
pracowników naukowych. Oferowane przez nas usługi udostępniamy w trzech 
pakietach: Standard, Classic i Premier dla czasopism i książek, zgodnie z opisami 
znajdującymi się powyżej. Uczelnia sama określa, który pakiet pragnie zastosować 
dla każdego ze swoich czasopism i każdej książki. Opłata uzależniona jest od 
pakietu i wyboru dodatkowych rozwiązań.
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NAJWAŻNIEJSZE USŁUGI DODATKOWE

Autorskie wersje manuskryptów zazwyczaj nie są gotowe do bezpośredniej 
publikacji online oraz do druku i wymagają wykwalifikowanych usług 
wydawniczych, które przekształcą je w profesjonalne dzieło.

REDAKCJA TEKSTU

Sciendo współpracuje z Portico, organizacją zajmującą się długoterminową 
archiwizacją danych. W ten sposób Sciendo zapewnia zbieranie oraz 
długoterminowe zarządzanie treściami elektronicznymi przechowywanymi na 
swoich serwerach.

ARCHIWIZACJA TREŚCI

Samo opublikowanie artykułu lub książki nie już niestety wystarczające. 
Ogromna liczba publikacji dostępnych online sprawia, że możliwość ich 
wyszukiwania staje się kluczową dla naukowców kwestią. Sciendo współpracuje 
z międzynarodowymi serwisami indeksowymi i abstraktowymi, w tym 
z Clarivate, Scopus, oraz PubMed/Medline, aby udostępniać treści wydawanych 
książek i czasopism w możliwie jak najszerszym zakresie.

USŁUGI ZWIĄZANE Z INDEKSACJĄ

Korekta i skład tekstu, dodawanie grafik czy tabel, przetwarzanie plików do 
standardowych formatów, takich jak XML, a także przygotowanie metadanych 
wymagają nie tylko znacznych nakładów finansowych, ale także specjalistycznej 
wiedzy. Sciendo oferuje zarówno kompleksowe usługi produkcyjne, jak 
i zaawansowane systemy, aby wspomóc redaktorów w zarządzaniu procesami 
produkcyjnymi.

KOREKTA JĘZYKOWA I ADJUSTACJA, SKŁAD, DODAWANIE GRAFIK, 
KONWERSJA PLIKÓW W FORMATY STANDARDOWE, TAKIE JAK XML
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Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kopiowania prac, Sciendo oferuje bezpłatny 
system antyplagiatowy, pozwalający weryfikować nadsyłane przez autorów 
treści.

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Sciendo oferuje globalną dystrybucję treści do bibliotek na całym świecie.

DYSTRYBUCJA TREŚCI DO UNIWERSYTETÓW I BIBLIOTEK NA CAŁYM  ŚWIECIE

Sciendo wykorzystuje swoje wewnętrzne bazy danych do prowadzenia 
kampanii mikro-mailingowych. Przykładem tego są kampanie mailingowe do 
autorów cytowanych w publikacjach. Poprzez informowanie autorów o fakcie 
zacytowania ich pracy w danej publikacji, zachęcamy ich do zapoznania się 
z daną treścią, a także zachęcamy ich do nadsyłania swoich prac do danego 
czasopisma w przyszłości.

E- MAIL  MARKETING

Możemy przygotować specjalną informację prasową, aby zaprezentować 
wyniki badań opublikowane w czasopismach, książkach i materiałach 
pokonferencyjnych. Publikując informacje prasowe na stronach poświęconych 
określonej tematyce, możemy dotrzeć do ponad 8 000 rodzajów mediów. 
Notatka prasowa generuje dodatkowy ruch dla publikacji i może znacząco 
podnieść jej prestiż.

ARTICLE-LEVEL PR

Dla najbardziej prestiżowych serwisów indeksujących (indeksy cytowań Clarivate 
Analytics, Scopus oraz PubMed/Medline) opracowaliśmy specjalne narzędzia 
do wstępnej oceny publikacji pod kątem kryteriów aplikacyjnych tychże 
serwisów. Nasi specjaliści nie tylko przeprowadzą analizę, ale także doradzą, jak 
przygotować publikację zgodnie z wymaganiami baz oraz nadzorować będą 
proces przesyłania treści do indeksów.

INDEKSACJA W SERWISACH PRESTIŻOWYCH
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Biuro
De Gruyter Poland Ltd.

Bogumila Zuga 32a
01-811 Warsaw, Poland

Tel: +48 22 701 50 15
E-mail: info@sciendo.com
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