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ΔΙΑΔΡΑΠΊΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΑΠΟΤΟΕΚΤ

Η πλατφόρμα crowdcollEKT (http://www.
crowdcollEKr.gr), η οποία αποτελεί την

πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα crowd-

sourcing, εξωστρέφειας και διαδραστικό-
τητας που εφαρμόζεται σε πλσυτο πληροφοριών 

και δεδομένων από βιβλιοθήκες,
μουσεία, αποθετήρια έρευνας, πανεπιστήμια, 

δήμους - περιφέρειες, δημόσια
διοίκηση K.OJC, παρουσιάστηκε σε πρόσφατη 

εκδήλωση του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης (ΕΚΓ). Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί 

το τεκμηριωμένο υλυτό και τις
βάσεις δεδομένων tou ΕΚΤ, δίνοντας τη
δυνατότητα στους χρήστες να παράγουν
το δικό τους περιεχόμενο. Μέσω του crowdcollEKT 

επιτυγχάνεται η εγκαθίδρυση
ενός καινοτόμου και βιώσιμου μηχανισμού
συμμετοχής, επανάχρησης και δημιουρ-
γικής αξιοποίησης περιεχομένου. Η πλατφόρμα 

υποστηρίζει την ενίσχυση της ποιότητας 

της έρευνας και της επυωινωνίας
που διεξάγεται στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό 

χώρο και στην επανάχρηση
έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου από

ευρύτερες κατηγορίες χρηστών. To crowdcollEKT 

παρέχει στους χρήστες, μέσω της
διαδικίΌακής πλατφόρμας καθώς και σχετικών 

εφαρμογών για κινητά (Android,
IOS, Windows), τέσσερις υπηρεσίες, οι
οποίες συνοπτικά είναι:
•	Υπηρεσία Ενιαίας Ολοκληρωμένης Αναζήτησης 

στα ψηφιακά αποθετήρια του
ΕΚΓ για το ευρύ κοινό.
•	Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Αναζήτησης
και Βιβλιογραφικών Αναφορών (citations)
για ερευνητές και επιστήμονες.
•	Προσωποποιημένη Υπηρεσία Αναζήτησης 

και Συνεισφοράς Ψηφιακού Περιεχομένου 

με βάση τη θέση/ιοποθεοία του

χρήστη.
•	Υπηρεσία Δημιουργίας και Διαχείρισης
Ψηφιακών Συλλογών

Η εν λόγω πλατφόρμα απευθύνεται
σε όλους. Στην ερευνητική και ακαδημαϊκή
κοινότητα, σε φοιτητές και πρόσθετες
ομάδες χρηστών περιεχομένου όπως μαθητές, 

τουρίστες και επαγγελματίες. Για

πς ειδικές ομάδες θα οργανωθούν οδικές
δράσεις διασύνδεσης. Η πλατφόρμα crowdcollEKT 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της
Πράξης «Εθντκό Πληροφοριακό Σύστημα
Ερευνας καιΤεχνολογίαίΚοινωνικά Δίκτυα

Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες»
που υλοπουίθηκε από το Εθντκό Κέντρο
Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

(ΕΣΠΑ). [SID.-m7123!

http://www.innews.gr

	ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
	22/01/2016 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 23


