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PCI er miðlægur gagnagrunnur rekinn af Ex Libris
Leitir.is beinir leit úr fræðigreinaflipa í PCI
Gögnin eru indexeruð
Veitir aðgang að 600 milljónum fræðigreina, rafbóka,
ráðstefnurita, greina úr dagblöðum og fleira efni, bæði frá
útgefendum og dreifingaraðilum
– 475 milljón færslur eru indexeraðar úr 1200 gagnasöfnum

Mismunandi aðgengi
• Leitað í:
– Lýsigögnum (metadata)
– Útdráttum (abstract) (tæplega 90%)
– Heildartexta (tæplega 60%)

• Höfum enga stjórn á færslunum
• Höfum takmarkaða stjórn á birtingunni
• Ebsco-gögnin eru ekki í PCI
– Takmörkuð lýsigögn
– Leitað í gegnum API

Uppfærsla gagna
• Aðgangur að heildartexta er ekki athugaður í rauntíma
• SFX „institutional holdings“-skrá er notuð til að athuga aðgang
að heildartexta
– Skráin er uppfærð einu sinni í viku (í fastakeyrslu)

• SFX „institutional holdings“-skrá og PCI-skrá eru samkeyrðar í
kjölfarið
– Staðan uppfærist í PNX-færslunni

• Pakkar virkjaðir í SFX
– Tímarit verða leitarbær næsta dag

• Pakkar virkjaðir í PCI
– Það geta liðið upp undir 10 dagar áður en tímaritsgreinarnar verða
virkar undir fræðigreinaflipa

Uppsetning
• PCI er uppsett í gegnum stjórnunaraðgang leitir.is fyrir hvert
safn sem notar SFX
• Virkja þarf áskriftir bæði í SFX Knowledgebase (KB) og PCI
til að veita aðgang að rafræna efninu í fræðigreinaflipa
– SFX KB og PCI eru ólíkir gagnagrunnar hvað varðar tækni og innihald

• Mögulegt er að virkja:
– Efni í áskrift
– Opið efni (OA)

• Í hverri uppsetningu háskóla eru virkjuð:
– Gögn landsaðgangs
– Séráskriftir háskólans

Institutional repositories (IR)
• Hægt að sækja um að sértækum gagnasöfnum sé hlaðið
inn í PCI og gerð leitarbær
• Eykur sýnileika gagnasafna á alþjóðavísu
• Nánari upplýsingar á fréttasíðu Ex Libris:
http://www.exlibrisgroup.com/?catid={916AFF5B-CA4A-48FD-AD549AD2ADADEB88}&itemid={A3932128-A7AC-4531-BA72-7076C9F5041F}

• Skráningarform:
http://dc02vg0047nr.hosted.exlibrisgroup.com:8080/IRWizard/wizard.html

Upplýsingar um innihald PCI
• Vefaðgangur að PCI í gegnum stjórnunaraðgang leitir.is
• Yfirlit yfir gagnasöfn og dreifingaraðila
– Primo Central Index Collection List (pdf-skjal á Ex Libris Customer
Center)

• Skörun efnis - listi yfir hvað þarf að virkja til að gera efni
leitarbært
– Alternative Coverage Analysis (pdf-skjal á Ex Libris Customer Center)

• Hægt að fylgjast með viðbótum og breytingum á innihaldi PCI:
– Í mánaðarlegum tölvupósti frá ExL (New Collections Update)

• Tímaritalistar
– (pdf-skjöl á Ex Libris Customer Center)

Aðgangur að séráskriftum
• Ekki innskráður notandi utan háskólanets:
– Finnur ekki grein í séráskrift

• Innskráður notandi utan háskólanets:
– Finnur grein í séráskrift en fær ekki aðgang að henni
– Lýsigögn eru aðgengileg fyrir lokað efni en ekki aðgangur að
heildartexta

• Ekki innskráður notandi / innskráður notandi á háskólaneti:
– Finnur grein í séráskrift og fær aðgang að heildartexta

• VPN, sjá næstu glæru

VPN aðgangur
• Ekki innskráður notandi utan háskólanets í gegnum VPN:
– Finnur grein í séráskrift en fær ekki aðgang að henni -> villa
tengingu við Háskóla Íslands sem verið er að skoða hjá ExL
– Virkar í Háskólanum á Akureyri
– Prófa þarf aðgang að séráskriftum hjá HB, HR og LHÍ í gegnum
VPN
• LB þarf að fá VPN-aðgang að hinum háskólunum til að geta prófað
aðganginn að séráskriftunum

Branding service
• Branding service (tilraunaverkefni)
– Lógó háskóla/stofnunar er sett á greinar kostaðs efnis til að
aðgreina það frá OA efni
– Tilgangurinn er að sýna notendum fyrir hvaða efni er greitt
– Háskólinn/stofnunin þarf að nota EZ-proxy tækni
– Opið fyrir þátttöku fleiri safna út október
• Áhugasamir geta haft samband við Landskerfi bókasafna

– Nánari upplýsingar á bloggsíðu Ex Libris:
http://initiatives.exlibrisgroup.com/2013/08/on-discovery-andissue-with-content.html

