ÓBUDAI EGYETEM
EGYETEMI KÖNYVTÁR

Az Egyetemi Könyvtár által előfizetett tudományos adatbázisok távoli elérése
Az Egyetem által előfizetett tudományos adatbázisok egy része az Egyetem IP címein kívül,
távolról is elérhető. Ez jelenleg EduID azonosítóval, Shibboleth belépéssel vagy OpenAthens
belépéssel, illetve ritkán saját felhasználói fiókkal lehetséges (utóbbinál csak az open access
források láthatók).
EduID: segítségével minden felhasználó az Egyetem által üzemeltetett szerveren keresztül,
Neptun kóddal, vagy akinek van, EduID azonosítóval jelentkezhet be egy adott adatbázisba.
Egy munkamenet alatt csak egyszer kell azonosítania magát a felhasználónak, így gyorsan,
kényelmesen használható.
Shibboleth és OpenAthens belépés: segítségükkel minden felhasználó a saját régióját
(Hungarian Research and Educational Federation – HREF) majd intézményét (Óbudai
Egyetem) legördülő menüből kiválasztva érheti el az adott adatbázisokat. Itt nincs szükség
Neptun kód megadására.

Neptun kóddal elérhető adatbázisok (az EduID-t jelen esetben a Neptun kód jelenti):
Akadémiai Kiadó Szótárai
Arcanum Digitális Tudománytár
Interkönyv
MeRSZ (Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás)
SZAKTÁRS adatbázisok

Neptun kóddal és Shibboleth azonosítással egyaránt elérhető adatbázisok:
Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagja
EBSCOHost
EBSCO Business Source Premiere
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Neptun kóddal és OpenAthens azonosítással is elérhető adatbázisok:
Science Directben lévő open access tételek (a többire jelenleg nincs előfizetése az
Egyetemnek)

Saját felhasználói fiókkal elérhető adatbázisok:
Web of Science (felhasználói fiók nélkül távolról még keresni sem lehet benne)
SpringerLink adatbázisban lévő open access tételek
Sage adatbázisban lévő open access tételek

Ha az Egyetem IP címeiről bejelentkezve létrehozunk egy saját felhasználói fiókot, ezt
használva (felhasználónév/email cím + jelszó megadásával) elérhetők az adatbázisok open
access tételei, egyéb módon azonban nem!

Távolról az Egyetem szerverén keresztül nem elérhető adatbázisok (open access részük
azonban szabadon elérhető):
ACM Digital Library (nagy része távolról szabadon kereshető)
Taylor&Francis Online (nagy része távolról szabadon kereshető)
ProQuest SciTech Premium Collection (távolról egyáltalán nem elérhető és kereshető)
ProQuest Dissertations and Thesis Global (távolról egyáltalán nem elérhető és kereshető)
Utóbbi két ProQuest gyűjteményhez távolról hozzá lehet férni egyéni/saját IP címről is,
ehhez adminisztrátori jóváhagyás szükséges. A hozzáférés igényléséhez valamint további
információkért keresse bátran a Könyvtár munkatársait!

