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Mi a COMPASS+?

Szakmai célkitűzésünk a Compass lelőhelyadatbázis

továbbfejlesztéseként egy olyan interaktív webes platform létrehozása,

amely az EISZ rendelkezésére álló adattömeg alapján hatékony és

testre szabható felületén keresztül segíti az eligazodást az EISZ

tagintézmények, a kutatói közösség tagjai és a döntéshozók számára az

intézményi teljesítménymérés és –értékelés, valamint rangsorolás

területén.



Mi a COMPASS+ célja?

A projekt segíti a nemzeti licenc előfizetés keretében elérhető

tudománymetriai adatbázisok és szoftverek minél hatékonyabb és

szakszerűbb felhasználását.

A COMPASS+ ezen túlmenően bárki számára elérhető magas szintű

adatokat is szolgáltat a használati statisztikáról, tudományos

kibocsátásról és a tudományos kibocsátás méréséhez szolgáló

módszerekről.

A COMPASS+ célja, hogy segítse a felhasználó intézményeket adatalapú

döntések meghozásában.



A COMPASS+ fejlesztés költségei

A COMPASS+ 3 éves fejlesztés, amelyhez a szükséges pénzügyi

forrásokat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

biztosította az alábbiak szerint:

• Fejlesztés 2018-2019-2020 20 000 000 Ft/év

• Adatvásárlás 2020-2021-2022 37 800 000 Ft

• Honlapfejlesztés 2020 3 200 000 Ft

• Egyéb költségek 2018-2019-2020 12 000 000 Ft

Mindösszesen 113 000 000 Ft



Kollaboráció

A COMPASS+ az EISZ tagintézmények aktív szerepvállalásával működhet

hatékonyan.

A rendszer fő felhasználói elsősorban könyvtárosok, adatelemzők,

intézményi EISZ adminisztrátorok, tudománymetriai szakemberek és

intézményvezetők lesznek. Az adminisztrátorok regisztráció után

azonosítással tudják használni a rendszert.

A rendszer éles tesztelése 2020. augusztus 10-én veszi kezdetét az EISZ

tagintézmények képviselőinek bevonásával. A szakmai napon

felkészített kollégák a későbbiekben a COMPASS+ „nagyköveteként”

segítik a platform népszerűsítését.



A COMPASS+ funkcionalitásai

• Intézményi adminisztrációs modul

• Kollekciómenedzsment modul

• Átfedésvizsgálat modul

• Használati statisztika modul

• Tudományos kibocsátás modul

• Megtérülés kimutatás modul



Intézményi adminisztrációs modul

A modul lehetővé teszi az intézményi adatok naprakész nyilvántartását

az intézményi adminisztrátorok és az EISZ munkatársak közötti

közvetlen interakció biztosításával.

Az itt nyilvántartott intézményi adatok kerülnek felhasználásra a

szerződések készítése és a számlázások során, az előfizetett

adatbázisok autentikációjához (IP, Shibboleth) az Egyetem minden

kampuszára, valamint a COMPASS+ további moduljainak működését

szolgáló segédadatbázisok intézményre szabott automatizált

eléréséhez.



Kollekciómenedzsment modul

A modul segítségével kerülnek nyilvántartásra az intézmény adatbázis-

előfizetései címlistákkal és az előfizetések költségei. A konzorcium által

beszerzett adatbázisok adatai központilag kerülnek be, emellett az

intézményeknek lehetőségük van az egyéni adatbázis-előfizetéseik,

valamint az egyéni elektronikus folyóirat- és könyvbeszerzéseik

nyilvántartására is.

Egyrészt ez alapján válnak kereshetővé az egyetemen elérhető

elektronikus források az országos lelőhelyadatbázisban. Másrészt a

költségadatok lehetőséget biztosítanak megtérülési adatok elemzésére.



Kollekciómenedzsment modul



Átfedésvizsgálat modul

Az adatbázisok átfedésének vizsgálata összehasonlítási lehetőséget biztosít az

intézmények számára az általuk előfizetett, vagy előfizetni tervezett tartalmak

vonatkozásában, növelve ezzel a gyűjteménygyarapítás hatékonyságát.

Például, ha egy intézmény az Ebsco/Academic Search Complete és a ProQuest

Central adatbázisok egyikének beszerzését tervezi, akkor a két adatbázis

összehasonlításából megtudható, hogy melyik adatbázis hány címet tartalmaz,

ezek milyen mértékben mutatnak átfedést, milyen a címek tudományterületi

megoszlása, a SciMago besorolása (Q1-Q4), milyen mértékben szolgáltat

kurrens és archív, valamint open access tartalmakat.



Átfedésvizsgálat modul



Használati statisztika modul

Az adatbázisok használatának nyomon követését és az adatok elemzését

támogatja ez a modul, az adatokat a nemzetközi COUNTER szabvány szerint

szolgáltatva. Az adatok elérhetők külön folyóiratokra és könyvekre bontva,

kiadási év, valamint open access státusz szerinti bontásban is.



Tudományos kibocsátás modul

A Dimensions adatai alapján mérhető az intézmények tudományos kibocsátása,

és összevethető képet kapunk az intézmények bemeneti (előfizetések,

letöltések) és kimeneti (publikációk) oldalairól is. A strukturált és összekötött

adatok segítségével az eddiginél pontosabb és részletesebb elemzéseket

készíthetők.

A Dimensions + Unpaywall Data alapján azonosítani lehet az intézményekhez

köthető OA cikkeket. Ezen kívül azt is meg lehet állapítani, hogy mely cikkek

jelenhettek meg volna nyílt hozzáféréssel, a duplán fizetés elkerülése

érdekében.



Tudományos kibocsátás modul



Megtérülés kimutatás modul

Ez a funkcionalitás abban segíti az intézmények könyvtárait, hogy szűkös

költségvetés esetén is minél teljesebb szolgáltatást tudjanak biztosítani

olvasóik számára, a közpénzek lehető leghatékonyabb felhasználása mellett.

Az intézmények nyomon követhetik az előfizetéseik költségeinek éves

alakulását, tudományos teljesítményüket elhelyezhetik országos viszonylatban.

A modul segíti a közép- és hosszútávú gyarapítási tervek elkészítését a

különféle megtérülési mutatók biztosításával.



Megtérülés kimutatás modul
Példa 1: adatbázisok éves költsége az egyetemen

önrész
millió Ft



E-learning tananyagok

A COMPASS+ platform további szolgáltatása az e-learning tananyagcsomag,

amelynek célja gyakorlati útmutatás nyújtása az EISZ tagintézmények jogosult

felhasználói, az intézményi adminisztrátorok számára.

A rövid, 10-12 perces videók az egyes modulok részletes használati útmutatóját

tartalmazzák. A videókat az EISZ Titkárság munkatársai az éles tesztben

résztvevő kollégákkal közösen készítik el a modulok szerinti bontásban.



http://eisz.hu


