LexisNexis Academic
Inhoud
LexisNexis is een online tekstarchief met Nederlandse en buitenlandse dag- en opiniebladen, waaronder:Algemeen Dagblad (vanaf 2005), The Guardian (vanaf 1984), NRC Handelsblad (vanaf 1990)
Het Parool (vanaf 1992), De Telegraaf (vanaf 1999), The Times (vanaf 1985),Trouw (vanaf 1992)
De Volkskrant (vanaf 1995)
Deze database bevat artikelen uit tal van toonaangevende nationale en internationale kranten, tijdschriften en (zakelijke) opinie- en weekbladen. Niet van alle artikelen is de volledige tekst opgenomen. Het gaat in dat geval om artikelen van freelancers waarvan de uitgever geen publicatierecht heeft. Van deze artikelen wordt wel titel, auteur en datum weergegeven.
Ook bevat LexisNexis een zeer uitgebreide database met bedrijfsinformatie. Klik op voor de handleiding LexisNexis Company Information. Het Datacentrum (3B-04) biedt ook hulp en ondersteuning
bij deze database.

Start






Ga naar de homepage van de UB VU: www.ub.vu.nl
Typ LexisNexis in het zoekmenu
Klik op e-Resources
Klik op Go!
Klik in de zoekresultaten op LexisNexis Academic NL

Zoeken
Op het tabblad Nieuws kan je op drie manieren zoeken:

Algemeen zoeken:
Kies een geschikte zoekbalk; Doorzoek het nieuws, webnieuws, Doorzoek bedrijfsinformatie
doorzoek informatie, Doorzoek informatie over personen/ landen of Gecombineerd zoeken.
Voer vervolgens één of meerdere zoektermen in. Je kunt altijd je zoekactie verfijnen (zoekperiode
aanpassen etc…) via het uitklapmenu.

Uitgebreid zoeken:
Hier kun je met 2 manieren zoeken:
1– Zoeken met behulp van Booleaanse operatoren (EN, OF en NOT): standaard ingesteld.
Geef één of meer zoektermen op, bijvoorbeeld (Stadsnomaden) en bepaal de onderlinge relatie tussen de termen met behulp van de Booleaanse operatoren te vinden onder zoeken in sectie toevoegen.. Geef vervolgens een tijdvak op door gebruik te maken met Selecteer datum. Je kunt je zoekactie verfijnen met behulp van Index termen toevoegen ( bedrijf, Markt, Onderwerp .etc…).

2– Vrij zoeken: Resultatenlijst:
Treffers alfabetisch
of numeriek gesorteerd naar bron.
Resultatenlijst downloaden in Exel.

Met de knop
“zoekvraag aanpassen”
keer je terug naar het
vorige scherm.

Zoekresultaten weergegeven in een
uitgebreide lijst, alle regels waarin de
zoekterm voorkomt worden getoond.
Open het rolmenu voor meer opties.

Klik op de eerste regel
voor de volledige tekst.

Zoek verder binnen
de huidige resultaten.

Opslaan
Klik op een van de icoontjes
rechtsboven in het resultatenscherm om maximaal 10
documenten tegelijk te mailen,, printen, downloaden of om de snelkoppeling van de zoekopdracht te
bewaren. Voor het downloaden van de resultatenlijst in Excel formaat, klik op:

Help
Gebruik de HELP knop voor een gedetailleerde beschrijving van de zoekopties.

