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Spoštovani!
Obveščamo vas, da smo 9. 3. 2017 dopolnili portal COBISS/SciMet (http://scimet.izum.si/) z
novo verzijo (V1.6), ki vključuje izpis števila čistih citatov na avtorja (CIAu) ter osnovno in
izbirno iskanje šifer entitet.
Število čistih citatov na avtorja CIAu je število čistih citatov objave, deljeno s številom avtorjev
te objave iz baz podatkov WoS ali Scopus, ker v sistemu COBISS niso vedno zavedeni vsi
avtorji objav (http://scimet.izum.si/citations). Število CIAu se izpisuje v vseh prikazih online
izpisov
in
vseh
formatih
podatkov,
dostopnih
prek
spletnih
storitev
(http://scimet.izum.si/webservices). Za raziskovalce, skupine raziskovalcev, projekte, programe
in raziskovalne organizacije, registrirane v sistemu SICRIS, za slovenske avtorje iz normativne
baze imen CONOR.SI in za slovenske univerze se število CIAu izpiše tudi v seznamih
najpogosteje citiranih entitet (http://scimet.izum.si/top100) ter v zbirnih podatkih o citiranosti od
leta 1970 dalje (http://scimet.izum.si/statistics), ki jih lahko tudi prevzamete.
V spletnem obrazcu je omogočeno osnovno in izbirno iskanje šifer entitet
(http://scimet.izum.si/displayparameters#searchcodes). Uporabniku se samodejno ponudijo
vrednosti glede na vneseni iskalni niz, tako lahko brez poznavanja šifer, poišče posamezne
entitete na podlagi poznavanja imen, priimkov ali nazivov entitet iz sistema SICRIS ali iz
normativne baze imen CONOR.SI. Osnovno iskanje šifer se izvaja za vse vrste entitet hkrati.
Glede na vneseni iskalni niz se najprej izpišejo najdene šifre za raziskovalce, nato pa najdeni
identifikatorji CONOR.SI-ID ter najdene šifre za skupine raziskovalcev, programe, projekte,
organizacije in slovenske univerze. Pri izbirnem iskanju je iskanje šifer omogočeno v samih
iskalnih poljih »šifre ali CONOR.SI-ID« in »brez šifer«. Na podlagi izbrane vrste entitete iz
spustnega seznama »entiteta« ali »entiteta (brez šifer)« se uporabniku samodejno ponudijo
vrednosti glede na vneseni iskalni niz. Iskanje je omogočeno tudi po več šifrah ločenih z vejico
(,). Iskalno polje prikaže pomoč pri vsakem naslednjem iskalnem nizu, ki se začne za vejico.
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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