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Spoštovani!
Obveščamo vas, da smo 7. 9. 2017 dopolnili portal COBISS/SciMet (http://scimet.izum.si/) z
novo verzijo (V1.8), ki vključuje izpise za izbrane bibliografske enote, izpis altmetrik iz
Nacionalnega portala odprte znanosti (http://openscience.si/), povezavo do prostodostopne
verzije polnega besedila objav preko servisa Unpaywallter (http://unpaywall.org/) spletno
storitev za zajemanje zbirnih podatkov o citiranosti za več entitet hkrati.
Za izpis podatkov o citiranosti za izbrano bibliografsko enoto preko spletnega obrazca je treba
vnesti identifikator zapisa COBIB.SI-ID v polje šifra, CONOR.SI-ID, ISSN, COBIB.SI-ID
(http://scimet.izum.si/displayparameters). Če ne poznamo identifikatorja COBIB.SI-ID, ga lahko
poiščemo tako, da v to polje vtipkamo naslov ali del naslova publikacije, aplikacija pa nam na
osnovi vnesenega iskalnega niza samodejno ponudi identifikatorje COBIB.SI-ID. Iskanje je
omogočeno tudi po več identifikatorjih COBIB.SI-ID, ločenih z vejico. Pri izbirnem iskanju pred
tem v spustnih seznamih za izbor tipa entitete izberemo objava. V neposrednih povezavah
(http://scimet.izum.si/directlinks) in spletnih storitvah (http://scimet.izum.si/webservices) je za
izpis podatkov o citiranosti za izbrane bibliografske enote dodana vrednost cid v parameter
ctype, npr. http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code= 24530437&ctype=cid&stat=all&list.
Neposredno povezavo do spletnega obrazca in zbirnih podatkov o citiranosti za izvrane
bibliografske enote pa pripravimo tako, da v URL-naslov http://scimet.izum.si/form/cid/ vpišemo
identifikator COBIB.SI-ID, npr. http://scimet.izum.si/form/cid/24530437.
Za zajemanje podatkov o citiranosti v bazah Scopus in WoS za več entitet hkrati je na voljo nova
storitev, ki prikazuje podatke v formatu TXT. V URL-naslov spletne storitve
http://scimet.izum.si/cit/sum?codes= lahko vpišemo do 100 šifer entitet, ki jih ločimo z vejico,
in tudi parametre ctype, units, pubfrom, pubto, citfrom in citto (http://scimet.izum.si/directlinks),
npr. http://scimet.izum.si/cit/sum?codes=0302&ctype=org&pubfrom=2010&citfrom=2016. Za
vsako entiteto se bo izpisala vrstica s podatki o tej entiteti. Priprava izpisa lahko traja dalj časa.
Za dodatna pojasnila pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na
telefonsko številko 02/25 20 333.
Lep pozdrav!
Mag. Gordana Budimir, l.r.
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