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InCites B&A Nova Interface

• Baseado em feedback dos usuários

• Envolvimento dos clientes para melhor entendimento de suas necessidades

• Retenção dos elementos chave para usuários mais experientes

• Trazendo facilidades para novos usuários sem experiencia

• Incluindo análises iniciais para ajudar novos usuários rapidamente

• Acesso à documentação em todas as páginas

• Mais rápida, mais fácil e mais intuitiva – análises são feitas de maneira mais
simples



O que tem de novo?
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Insert footer

Old New

Guided
analyses
Instead of a

complicated page
full of actions,
now users can
make a quick

start with guided
starter analyses –
or access reports
and organize
your projects
from the new
landing page.

Step-through guides and help
Kick-start any analysis with established

analytical use cases.

Guias passo a passo e Help
Comece rapidamente qualquer 
análise a partir de exemplos. 

Análises 
Guiadas
Ao invés de uma 
tela com muitas 
opções, agora 
os usuários 
podem começar 
a partir de 
análises guiadas 
– ou acessar 
relatórios e 
organizar seus 
projetos já na 
primeira página.
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Insert footer

Old New Tabbed display
Make better use of your display by
toggling between table and visual.Visualizations

Clear visual key;
select indicators
and add baselines

easily.

Filters
Never lose track of

applied filters.

Analysis
Filters, indicators, baselines
brought together into one

convenient location.

Layout
Better use of screen
space to maximise
your analysis.

Escolha o display
Mostre só a tabela ou o 
gráfico

Visualização
Mais simples, 
selecione 
indicadores e 
adicione baselines 
rapidamente

Layout
Melhor utilização 
do espaço da tela, 
parametros estão 
todos juntos.

Filtros
Veja os filtros 
aplicados

Análises
Filtros, 
indicadores,baselines, 
trazidos para a coluna da 
esquerda
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Ian Potter

incites.clarivate.com/#/landing

New landing page
quickly start a new analysis, access system reports, and
manage your saved reports and dashboards as projects.

Side bar
all the necessary filters, indicators and baselines to build an

analysis are now in one location.

Display
make better use of on-
screen space by
toggling between table
and graphical views.

Current filters
never lose track of what filters

are currently applied.

Quick analysis
get to results quickly.

Explore further
Show and hide, create groups and analyze collaborations.

Coluna à esquerda
Todos os filtros necessários, indicadores e 

baselines para fazer a sua análise, agora estão 
juntos

Nova página inicial
Rapidamente comece uma análise, acesse os 
relatórios de sistema e seus relatórios salvos e 
dashboard

Análise Rápida
Veja os resultados 
rapidamente

Filtros aplicados
Veja quais filtros estão 

aplicados

Display
Escolha entre ver o gráfico 
ou a listagem, na tela de 
resultados

Explore mais
Escolha o que visualizar, crie grupos e analise colaborações
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Create a new report
quickly start a new report
or access recent reports.

Understand reports
know what you can do
with your reports.

Overview reports
reorganized system

reports.

New for old
for those familiar with the
old system reports, we
have a simple 'mapping'.

Crie um novo 
relatório
Rapidamente comece um 
novo relatório ou acesse 
outros já guardados

Portabilidade
Saiba o que você pode 
fazer com os seus 
relatórios

Veja os relatórios
Relatórios de Sistema 
reorganizados

Mostrados de outra 
forma
Para aqueles já 
familiarizados com os 
relatórios de sistema 
antigos, agora um 
mapeamento mais 
simples
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Use your reports
save to your reports,
download a copy, or share
with colleagues.

Overview reports
the organization report.

Report options
for additional details – for
example the Local Journal
Utilization Report is now

found under Organization
Report > Journal

Utilization.

Use os seus 
relatórios
Salve relatórios, baixe 
uma cópia, ou 
compartilhe

Relatórios completos
Relatório sobre a 
instituição

Opções de Relatórios
Para detalhes adicionais –
por exemplo, o Local 
Journal Utilization Report 
está agora embaixo de 
Organization Report, 
Journal Utilization 



Nova página inicial
e como começar as análises
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New landing page
quickly start analyses, access reports, or

organize your projects.

Analyze
access the ready-to-use

starter analyses.

Quick access
remains available – in the
same location – for expert
users who know precisely
where they want to go.

Help and guidance
is now available
throughout. The 'resource
center' is available on
every page.

Report
create new reports, access
system reports.

Organize
manage your dashboards,
reports, and datasets.

Relatório
Crie novos relatórios, 
acesse os relatórios de 
sistema

Organize
Gerencie seu dashboard, 
relatórios e datasets

Ajuda e suporte
Agora está disponível
em todas as telas.

Nova tela inicial
Rapidamente comece análises, 

acesse relatórios ou organize os seus 

projetos.
Acesso Rápido

Permanece disponível 
no mesmo local, para 
usuários que já estão 

acostumados

Analisar
Acesse as análises 
iniciais já prontas
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Guided analyses
choose from a starter
analysis designed to
support many common
use cases.

Or begin with one of your
own analyses.

Categorized
analyses

to help your select the
best starting point.

Análises 
Categorizadas
Para te ajudar a 

escolher o melhor 
ponto de partida

Análises guiadas
Escolha de uma análise 
pré-definida, que estão 
entre as análise mais 
comumente feitas.
Ou comece uma 
totalmente nova.



Layout melhorado e atualizado
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Analysis tools
filters, indicators,

baselines – all in one
location.

'Sticky' options
your settings are retained.

Convenience
quick-to-use common

analysis settings.

Analysis options
select from the full list and

easily see which are
applied.

Focus
quickly analyze a selected entity and refocus.

Applied filters
never lose track of an

analysis.

Tab
make better use of screen
space by tabbing between
visual and data.

Data display
see how the data is being
sorted, add or remove
indicators and download.

Headers
add, remove, sort, and
manipulate data headers.

Customize
Show and hide; create pinned lists.

Foco
Rapidamente analise por um parametro e 

modifique

Filtros aplicados
Quais estão sendo usados

Ferramentas de Análise
Filtros,indicadores, 

baselines – todos são 
mostrados juntos

Opções que 
permanecem

Sua configuração é 
mantida

Conveniencia
Parametros mais usados já 

estão configurados

Opções de Análise
Selecione da lista e de 

forma rápida, veja quais 
estão aplicados

Escolha o que mostrar
Escolha pela aba, se quer 
ver o gráfico ou a lista de 
resultados

Display de dados
Veja como os dados estão 
ordenados, adicione ou 
remova indicadores  e 
baixe para arquivo

Cabeçalho
Adicione, remova, ordene
e modifique as colunas

Customize
Escolha ou exclua, crie “pinned lists”
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Sort
add and remove
indicators, rearrange
columns, sort on any
indicator, and search the
data table.

Build an analysis
quickly add your filters,

thresholds and indicators.

Crie uma análise
Rapidamente adicione 

filtros, thresholds e 
indicadores

Ordene
Adicione e remova 
indicadores, 
reposicione colunas, 
ordene por qualquer 
indicador, e busque na 
lista de resultados
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Customize
quickly modify any
visualization.

Add to report
replaces the previous 'tile'
option.

Choose a visual
easily find the right
visualization option.

Escolha uma 
visualização

Facilmente escolha o 
tipo de gráfico

Adicione ao 
Relatório
Substitui a opção TILE 
anterior

Customize
Rapidamente 
modifique sua 
visualização
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Download
full list of document and
document-level indicator
(50,000 records)

(as previously).

Refocus
directly refocus your
analysis from the
document view.

Document level
selecting an appropriate
indicator displays the full

list of documents

(as previously).

Detalhe dos 
documentos 
Selecione um 

indicador apropriado 
para mostrar a lista 

completa de 
documentos (como 
na versão anterior).

Download
A lista completa de 
documentos e 
indicadores (50.000 
registros) (como na 
versão anterior).

Refocus
Diretamente modifique 
sua análise, a partir da 
visualização da lista de 
documentos.
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Refocus
pivot your analysis from
any result – with clearer
explanations on what the
refocusing will show.

Customized analysis
quickly add items to build

a custom analysis.

Análise Customizada
Rapidamente adicione 

itens para criar uma 
análise customizada

Refocus
Modifique sua análise 
a partir dos resultados 
– com informações do 
que o Refoco 
mostrará
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Additionally
quickly add and remove
indicators on-the-fly to
modify your analysis.

Now indicators
are part of the analysis

sidebar to bring all
elements of an analysis

into one easy-to-find and
use place.

Previously
indicators could only be
added via the 'cog' icon.

Modifique
De forma rápida, 
adicione ou remova 
indicadores para 
modificar sua análise

Na versão anterior
Indicadores podiam ser 
adicionados a partir do 

ícone da engrenagem

Agora os Indicadores 
estão na coluna da 
esquerda, que traz 

todos os elementos 
para análise, em um 

único local
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