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COBISS+

V letu 2016 je bila nameščena aplikacija COBISS+, ki je nadomestila COBISS/OPAC:

⚫ povsem spremenjen grafični vmesnik, prilagojen tudi za mobilne naprave

⚫ podpora osebnim nastavitvam vmesnika in trajno shranjevanje prek profila Moj COBISS (npr. 
shranjevanje uporabljenih iskalnih zahtev in bibliografskih zapisov itd.)

⚫ možnost prijave z različnimi prijavnimi identitetami (npr. s prijavnimi podatki računa Google+)

⚫ podpora enotni prijavi uporabnika (Shibboleth) prek federacij ArnesAAI ali COBISS AAI

⚫ možnost povezovanja servisa Moje knjižnice s storitvami profila Moj COBISS

⚫ možnost iskanja po več knjižnicah hkrati

⚫ Fasetno omejevanje rezultatov iskanja

⚫ lematizacija besed pri iskanju

⚫ funkcija samodokončanja in samodejnih predlogov pri iskanju

⚫ podpora FRBR (Vse izdaje in prevodi)

⚫ spletni vpis uporabnika v knjižnico

⚫ prioritetne rezervacije

⚫ …
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COBISS+

COBISS+ funkcionalnosti za raziskovalce:
⚫ vključen “Database recommender service”

⚫ izvoz zapisov v datoteko v format RIS

⚫ vključeni bazi podatkov JCR in SNIP

⚫ povezave zapisov revij s podatki o faktorju vpliva

⚫ integracija altmetrike

⚫ integrirane bibliografije raziskovalcev

⚫ integracija s sistemom SICRIS

⚫ možnost iskanja po šifri raziskovalca

⚫ vključeni zapisi univerzitetnih repozitorijev

⚫ povezave do servisa SHERPA/RoMEO (politika odprtega dostopa)

⚫ povezave do servisa DOAJ (odprti dostop)

⚫ prijava z identiteto ArnesAAI

⚫ Povezovalnik za dostop do člankov v celotnem besedilu in preostalih zunanjih servisov

⚫ prikaz števila citatov na nivoju zapisov in povezave do Web of Science in Scopus

⚫ izvoz podatkov o faktorjih vpliva SNIP v Excel

⚫ …
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COBISS+ kot Discovery Service

COBISS+ je discovery layer – platforma za iskanje informacij.

To, kar je manjkalo, da bi COBISS+ opravljal polno funkcijo orodja za odkrivanje 
informacij, je vsebina – indeks elektronskih virov.
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Indeks elektronskih virov

založniki

agregatorji

ponudniki baz podatkov (A&I)

ponudniki digitalnih repozitorijev (OA 

in institucionalnih)

več sto milijonov indeksiranih 

zapisov/metapodatkov/povzetkov 

člankov, revij, e-knjig, raziskovalnih 

poročil, konferenčnih prispevkov, avdio 

in video vsebin, slik …
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COBISS+ kot Discovery Service

COBIB – vzajemni 

katalog

lokalni katalogi knjižnic

povezovalnik

OpenURL

Enovrstično iskanje Poišči

Digitalni 

repozitoriji

Drugi

lokalni 

viri: 

ELINKS

E-knjige 

(Biblos)

indeks e-virov
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Integracija centralnega indeksa e-virov v COBISS+

Prosto za iskanje

-Scopus 

-WoS

-ProQuest 
Dissertation

s and 
Theses

…

Centralni indeks e-virov
COBISS+

API

gostujoči uporabniki

(guest)

Avtorizirani dostop:

- kontrola IP-naslova

- enotna prijava uporabnika

(Shibboleth)
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Pobuda za vzpostavitev Akademske digitalne zbirke Slovenije

- pobuda CTK, UKM, Univerze na Primorskem in IZUM

- enotna rešitev za vse univerze in raziskovalne institucije v Sloveniji na platformi 
COBISS+

- posamezne institucije (univerze) lahko uporabijo svoj portal COBISS+ z lastnim 
brandingom in lastnimi vsebinsko-oblikovnimi prilagoditvami

- poleg institucionalnih seznamov tudi skupni konzorcijski seznami e-revij, e-knjig in baz 
podatkov

- skupni izhodiščni portal za iskanje informacij in obveščanje 

- oblikovana je bila delovna skupina (predstavniki CTK, UKM, NUK, IZUM)

- v naslednji fazi vključevanje iskanja po lokalnih repozitorijih v COBISS+
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Pet ključnih prednosti rešitve na platformi COBISS+

- Enoten dostop do informacij (tiskanih, elektronskih, digitalnih), ki jih nabavljajo in 
ponujajo knjižnice na skupni platformi COBISS+, vključno z zalogo z dostopnostjo v 
realnem času in razbremenitev knjižnic s tehničnimi rešitvami lokalnega zajema 
podatkov in postopki izvoza/uvoza COBISS zapisov za potrebe obstoječih portalov za 
odkrivanje informacij

- Konzorcijsko povezovanje podatkov o dostopnosti gradiv v posameznih slovenskih 
akademskih institucijah na nivoju agregiranih seznamov (e-revij, e-knjig in baz podatkov) 
kakor tudi na nivoju posameznih najdenih zapisov (npr. člankov)

- Poenoten, nacionalno koordiniran dostop do informacijskih virov in informacij, ki jih 
potrebuje akademsko-raziskovalna sfera, tudi tistih univerz in ustanov, ki še nimajo 
svojih rešitev za odkrivanje informacij

- Nepogrešljivo orodje za vsakega študenta, raziskovalca, profesorja za iskanje in dostop 
do virov, ki jih potrebuje za svoje študijsko oz. raziskovalno delo s vsemi 
funkcionalnostmi in pripomočki, ki jih omogoča uporabniku že poznano okolje COBISS+ 
(Moja knjižnica, povezovanje s SICRIS, bibliografije raziskovalcev, JCR, SNIP …) 

- Stabilno in zanesljivo infrastrukturno (sistemsko) okolje s profesionalno podporo 
strokovnjakov IZUM-a v sodelovanju s knjižnicami in njihovimi podpornimi ekipami
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Akademska digitalna zbirka Slovenije (ADZ.Si)


