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COBISS+ 

 COBISS+  (https://plus.si.cobiss.net) 
  

Naslednja generacija programske opreme COBISS/OPAC 
 
Nov vmesnik 

 Deluje z večino brskalnikov: IE 10+, Firefox, Chrome, Opera. 
 Vmesnik se prilagodi mobilnim napravam. 

 
Nova arhitektura 
Nov iskalnik 

 
Številne nove funkcionalnosti 

 
 
 

https://plus.si.cobiss.net/
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Arhitektura COBISS+ 

COBISS+ teče na platformi Java – prednosti : 
 
 znanje in izkušnje 
 neodvisnost od operacijskega sistema 
 zelo razširjena in dodelana tehnologija 
 širok nabor odprtokodnih podpornih tehnologij in orodij 
 podpora nabora znakov Unicode 

 
Na platformi Java je mogoče izbirati med več kot 100 različnimi 
ogrodji spletnih aplikacij. Podrobneje smo pregledali 14 ogrodij in 
izbrali ogrodje Spring WEB MVC. 
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Iskalnik COBISS+ 

Značilnosti:  
 izbira novega iskalnika: APACHE SOLR 

(http://lucene.apache.org/solr/)   
 prilagojenost potrebam sistema COBISS 

COBISS3 (od leta 2015) 
COBISS+  

 fasetno omejevanje 
 samodejno zaključevanje iskalnih izrazov (autocomplete) 
 predlaganje iskalnih izrazov  
 krnilnik (v sodelovanju s podjetjem Amebis), ki deluje za slovenske 

besede 
 krajšanje iskalnih izrazov (levo, na sredini, desno) 
 iskanje po več knjižnicah hkrati 
 

 

http://lucene.apache.org/solr/
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Predstavitev                    (https://plus.si.cobiss.net)  

https://plus.si.cobiss.net/
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Prijava COBISS+ 

 
S prijavo v COBISS+ (Moj COBISS) si zagotovimo možnost uporabe: 
 
 Moja knjižnica  
 Moja polica 
 Moja iskanja 
 Nastavitve 
 dostop do licenčnih informacijskih virov (le COBISS AAI in 

ArnesAAI) 
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Poravnava terjatev COBISS+ 

 
• Poravnava terjatev preko spleta. 
 
Moneta 
 eUJP (za knjižnice brez provizije) 

(http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=433 ) 
 

 

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=433
http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=433
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COBISS+ 

 
 Predizdaja je dostopna od 28.11.2016 
 Predizdaja, namenjena končnim uporabnikom in strokovni javnosti. 
 Vključen obrazec za podajanje mnenj. 
 V času delovanja predizdaje nadzor in optimizacija delovanja vseh 

vključenih komponent. 
 

 Prehod v produkcijo (namesto COBISS/OPAC, V6.0) v prvem 
polletju 2017.  
 

 Priprava za namestitev v sistemih COBISS.Net. 
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