Attenderingen

Inleiding
Medewerkers en studenten van de Vrije Universiteit kunnen attent worden
gemaakt op nieuwe afleveringen van elektronische tijdschriften op het eigen vakgebied.
De Universiteitsbibliotheek biedt op haar website www.ub.vu.nl een lijst
aan waarin tijdschriften en bronnen kunnen worden opgezocht.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de lijst wordt gevonden, hoe met
de lijst gewerkt kan worden en hoe attenderingen (alerts) kunnen worden
gemaakt.
Hoe




kan ik de lijst met digitale tijdschriften en bronnen vinden?
Ga naar de website van de UB VU: www.ub.vu.nl`
Klik op e-journals
Klik op GO!

Hoe kan ik digitale tijdschriften op mijn vakgebied vinden?

Klik op vakgebieden

Selecteer een vakgebied onder Collecties per
vakgebied

Selecteer een subcategorie

Klik op e-journals

Het resultaat is een lijst met tijdschriften. Door het aanklikken van de i-knop ziet u welke tijdschriften limited access zijn (alleen raadpleegbaar op de VU campus en thuis met VU-net-id).
Titels met de status open access zijn overal in te zien.
Verfijn resultaten, boven rechts, biedt de mogelijkheid om de zoekactie te verfijnen op faculteiten, vakgebieden en Nederlandse basisclassificatie.

Hoe maak ik een attendering op een tijdschrift?
Veel nieuwe uitgaven van online tijdschriften bieden zogenaamde RSS-feeds (= Really Simple Syndication). Te herkennen aan een van de volgende symbolen:
De RSS-feed geeft aan dat er nieuwe inhoud aan één specifieke webpagina is toegevoegd.
Wat de inhoud dan precies is kan gelezen worden met behulp van een RSS FeedReader, bijvoorbeeld Netvibes of Google Reader. Een RSS FeedReader is een webpagina die een overzicht geeft van alle RSS-feeds. In dit geval dus van tijdschriften waarop u geattendeerd wilt
worden bij het verschijnen van nieuwe issues.
Men plaatst aldus de RSS-feeds in de RSS FeedReader:

Tijdschrift 1
RSS Feeds
Tijdschrift 2

RSS Feed
Reader
…etc.

Door in de FeedReader op de links van de RSS Feeds te klikken verschijnt de nieuwe inhoud
van het digitale tijdschrift op het beeldscherm.
Hoe zet ik een RSS-feed van een tijdschrift in een RSS FeedReader?
1. Zoek via www.ub.vu.nl > e-Journals naar een tijdschrift
2. Klik met de rechtermuisknop op het RSS-symbool en kies “Snelkoppeling kopiëren”
3. Meldt u aan bij een RSS Reader, bijv. Netvibes, of gebruik de Feedslijst in Internet Explorer (onder het kopje “Favorieten”)
Netvibes is maar een voorbeeld, er zijn vele RSS readers te vinden op het Internet, zoals:
Digg, Feedly, Online RSS, Flipboard, Zite.

Netvibes
Ga naar www.netvibes.com Meldt u aan.
Klik linksboven op “Inhoud toevoegen”.
Klik daarna op “Feed toevoegen”.
Plak de gekopieerde snelkoppeling bij
“Voer een feed adres in …”
Er verschijnt een plaatje van de gemaakte feed. Dit kunt u naar beneden slepen met de
muis in de overzichtspagina.
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