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PHẦN MỀM 
QUẢN LÝ THÔNG TIN 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

LỢI ÍCH CỦA RIMS TÍNH NĂNG CỦA RIMS

RIMS là phần mềm dùng để quản lý, lưu trữ 
và trao đổi dữ liệu toàn bộ các hoạt động 
trong nghiên cứu khoa học như: hồ sơ nhà 
khoa học, kết quả nghiên cứu, dự án, tài trợ, 
hợp tác và kết nối các nghiên cứu…

QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÀ KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Cung cấp tính năng quản lý hồ sơ khoa học cũng như các kết quả nghiên cứu của từng nhà khoa học 
trong đơn vị.

QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI HỢP TÁC NGHIÊN CỨU
Tự động trích xuất thông tin từ hệ thống để đưa ra mô hình trực quan về mức độ cộng tác của nhà khoa 
học trong hệ thống.

THỐNG KÊ LƯỢT TRÍCH DẪN, TRẮC LƯỢNG THƯ MỤC CỦA TỪNG TÁC GIẢ
Thu thập thông tin về số lượng trích dẫn tài liệu, kết quả nghiên cứu trong hồ sơ tác giả từ các cơ sở dữ 
liệu như Scopus, Web of Science, Pubmed, Almetrics…. từ đó giúp đánh giá chất lượng bài nghiên cứu 
thông qua lượt trích dẫn của tài liệu.

HIỂN THỊ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU TRỰC QUAN
Cho phép hiển thị trực tiếp các kết quả khảo sát được lưu dưới dạng bảng tính, dataset, bạn đọc có thể 
xem tương tác dữ liệu, vẽ biểu đồ…

BÁO CÁO THỐNG KÊ
Hệ thống tích hợp nhiều tùy chọn báo cáo góp phần đánh giá đầy đủ hiệu quả nghiên cứu của một tổ 
chức.

TUÂN THỦ CÁC CHUẨN VỀ TRUYỀN, NHẬN DỮ LIỆU
Tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế để tạo điều kiện cho khả năng tương tác và truyền dữ liệu 
như: ORCID API v3, Signposting and ResourceSync, OpenAIRE Guidelines, PlanS, FAIR principles…

Chủ động quản lý và đăng tải kết quả nghiên 
cứu, dự án, tài trợ...

DÀNH CHO NHÀ KHOA HỌC

Liên kết tới công cụ tìm kiếm như Google, 
Google Scholar và các kho lưu trữ khác thông 
qua OAI-PMH từ đó quảng bá hiệu quả kết 
quả nghiên cứu, nâng cao tần suất trích dẫn 
nghiên cứu. 

Mô hình dữ liệu linh hoạt, đáp ứng mọi yêu 
cầu quản lý đặc thù của đơn vị.

DÀNH CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Quản lý thống nhất hồ sơ khoa học của tất cả 
cán bộ, viên chức và người học theo hướng 
công khai, minh bạch với xã hội.
Giúp đánh giá chính xác năng lực nghiên cứu 
khoa học của đơn vị nói chung và từng bộ 
phận, từng cá nhân nói riêng; từ đó có chính 
sách đầu tư phù hợp, hiệu quả cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học.
Thông qua quảng bá kết quả nghiên cứu của 
đơn vị từ đó tăng cơ hội hợp tác trong nghiên 
cứu.


