Ако сте студент или се стручно усавршавате а тешко долазите до материјала у отвореном приступу,
Ако сте библиотекар или администратор репозиторијума чији корисници желе да резултате
претраживања буду обогаћени публикацијама које се не налазе у локалној бази података,
Ако се бавите анализом текста, па су вам за истраживање потребни велики скупови научних података,
CORE, највећи агрегатор публикација у отвореном приступу на свету развио је сервисе који нуде решење
за ваше проблеме:
Проналажење садржаја
● CORE Recommender: додатак за репозиторијуме, платформе за издавање часописа и веб
интерфејс који даје преглед сличних публикација. Помаже корисницима да у мрежи
репозиторијума отвореног приступа пронађу публикације које би им могле бити занимљиве.
● CORE Discovery: нови сервис доступан у форми додатка за интернет претраживаче и
апликације за репозиторијуме који корисницима помаже да нађу бесплатно доступне копије
научних публикација. Омогућава отворени приступ милионима публикација (у пуном тексту)
из агрегатора CORE и других извора.
Управљање садржајем
●

CORE Repository Dashboard: бесплатан сервис намењен власницима база података
повезаних са агрегатором CORE који посредством веб интерфејса пружа увид у важне
техничке информације и статистичке податке. Овај алат вам омогућава да проверите да ли је
ваш репозиторијум правилно подешен и да ли обезбеђује максималну видљивост
похрањеног садржаја.

Приступ сировим подацима
● CORE API: јединствени програмски интерфејс за апликације (API) који вам омогућава да у
реалном времену приступите метаподацима и пуном тексту публикација доступних у
агрегатору CORE. Уз помоћ једног API-ја приступате подацима прикупљеним из различитих
извора. Може се користити за развој иновативних апликација за које је неопходан глобални
приступ научним радовима.
● CORE Dataset: Масовно преузмите све податке из агрегатора CORE и обрађујте их у оквирима
своје инфраструктуре. Један скуп података у усклађеном формату који омогућава приступ
подацима из различитих извора. Савршено решење за моделовање нових метода и анализу
текста и података.
● CORE FastSync: Ако желите да ваша инфраструктура увек располаже ажурним подацима из
агрегатора CORE, премијум сервис FastSync омогућава инкрементални корпоративни
приступ како за некомерцијалне, тако и за комерцијалне сврхе. Савршено решење за све
пословне кориснике, од малих фирми до великих предузећа.
Својим аналитичким алатима CORE жели да допринесе културној промени и промоцији отвореног приступа
пружајући подршку различитим групама корисника – истраживачима, библиотекама, програмерима,
финансијерима научних истраживања и др.
Посетите core.ac.uk

