
Tujuh langkah menggabungkan dua akun SCOPUS 

1. Login di http://new.scopusfeedback.com 

Tampilan default scopusfeedback hanya menyediakan satu akun sehingga user Scopus harus klik Add 

name variant. Ketik Last name dan First name kedua akun Scopus yang akan digabungkan. Jika 

kedua akun anda berafiliasi pada satu institusi, sebaiknya klik Add affiliation untuk memudahkan 

Scopus Help Desk mendeteksi akun anda.  Kemudian klik Start di pojok kanan bawah, perhatikan 

Gambar 1 di bawah. 

 
Gambar 1. Scopus Author Feedback Wizard 

 

 

2. Setelah Start pada Gambar 1 di atas diklik, maka akan muncul tampilan sebagaimana Gambar 2 di 

bawah. Langkah berikutnya adalah anda centang dua akun Scopus yang akan digabung. Selanjutnya 

klik Next pada pojok kanan bawah. 

 

 
Gambar 2. Select profiles 

http://new.scopusfeedback.com/


3. Tampilan selanjutnya yang muncul adalah Select preferred name. Pilih Profile name yang anda ingin 

tampilkan sebagai akun Scopus anda. Langkah berikutnya adalah klik Next seperti gambar 3 di 

bawah. 

 
Gambar 3. Select preferred name 

 

4. Tampilan berikunya adalah Review documents sebagaimana yang anda dapat lihat di Gambar 4 di 

bawah. Jika ada paper orang lain yang kebetulan masuk di daftar publikasi anda, anda wajib klik 

tanda silang. Dalam kasus ini, Scopus ini hanya melacak daftar publikasi yang benar atas nama 

penulis Andi Anto Patak. Jika ada paper anda yang sudah terindex di Scopus namun belum muncul di 

Review documents, maka anda harus klik Search for missing documents. Jika tidak ada, klik Next 

untuk lanjut ke tahap berikutnya. 

 

Gambar 4. Review documents 

 



 

5. Sebelum submit perubahan akun anda, Scopus menampilkan Review profile yang memberikan anda 

kesempatan untuk memastikan paper anda sudah masuk di akun Scopus kemudian klik Next. 

 

 
Gambar 5. Review profile 

 

 

6. Ketik email institusi anda pada E-mail dan ketik ulang email yang sama di Confirm E-mail. Setelah itu, 

klik Submit.  

 
Gambar 6. Submit changes 

 

 

 

 



7. Setelah Gambar 7 di bawah ini muncul, segera buka email anda untuk melakukan verifikasi. 

 
Gambar 7. Information submitted 

 

Verifikasi perubahan akun Scopus anda dengan mengklik link verifikasi yang terikirim oleh system scopus 

feedback ke email institusi anda.  

 

Gambar 8.  Verifikasi perubahan akun scopus 

Setelah link verifikasi akun diklik, selanjutnya akan muncul pemberitahuan bahwa perubahan akun 

Scopus anda telah berhasil direcord oleh system seperti yang ditampilkan pada Gambar 9 di bawah.  

 
Gambar 9. Scopus feedback verified. 


