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• Met ‘Preview’ opent u de documenten zonder dat u het resultatenscherm hoeft te verlaten.

• De zoekvraag en documenten toolbars geven u direct toegang tot de belangrijkste vervolgstappen
in uw onderzoek.

• De verbeterde fi lteropties helpen u sneller de meest relevante artikelen te bekijken.

Het nieuwe resultatenscherm heeft veel handige functionaliteiten, die uw 
onderzoek in Academic vereenvoudigen:

Document in preview bekijken

Overzicht van verbeteringen in Academic   |   April 2016

1 Preview: Klik ‘Preview’ om het document binnen het resultatenscherm te openen. Blader 
door de resultaten en klik ‘Preview’ om een ander document te bekijken.

2 Preview paneel: Toont de volledige tekst van nieuwsartikelen of de eerste 500 woorden 
van andere bronnen zoals rapporten en juridische informatie.
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Door resultaten navigeren

1

2

Resultaten formaat: Klik ‘Meer treffers weergeven’ of ‘Minder treffers weergeven’ 

om makkelijker door uw resultaten te navigeren.

3

Resultaten verwerken: Aan ‘Mijn Documenten’ toevoegen, Printen, E-mailen, Downloaden, 
naar Cloud sturen en Bibliografi sche Referenties Exporteren.*

Tickboxes – Selecteer één of meerdere documenten. 

Publicatie datum.

*Afhankelijk van uw abonnement, neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.
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Door document navigeren

1 Document opties: Resultaten aan ‘Mijn Documenten’ toevoegen, Printen, E-mailen, 
Downloaden, naar Cloud sturen, naar document linken, Alert instellen.

2 Klik naar het volgende of het vorige document.

3 Zoekvraag aanpassen: klik op het Zoekformulier in de breadcrumb.

4 Terug naar resultaten: Klik op de Resultaten link in de breadcrumb.

Kies onder ‘Mijn instellingen’
om 10, 25, 50 of 100 resultaten
op 1 pagina te zien

Aantal resultaten per pagina instellen
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Resultaten fi lteren 

Gebruik de fi lters om sneller de meest relevante resultaten te 
bekijken.

1 Filters combineren: uit dezelfde categorie en/of tussen de 
verschillende categorieën.

2 Overzicht van geactiveerde fi lters: Verwijder eenvoudig één of 
meerdere fi lters.

3 Verfi jn resultaten door termen toe te voegen of uit te sluiten.
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