Handleiding – Aanstellingen verwijderen & Highlighted Content
1. Aanstellingen (affiliations) verwijderen
2. Highlighted Content – Kies welke vijf onderzoeksactiviteiten je wilt tonen op
je persoonlijke pagina
Onder het tabblad ‘Portal profile’ vind je extra opties om zelf te bepalen wat er op jouw
profielpagina wordt getoond.
1. Aanstellingen (affiliations) verwijderen
PURE toont automatisch de gegevens over al je lopende aanstellingen (affiliaties) –
faculteit, onderzoekinstituut – op je profielpagina. Aanstellingen bij een faculteit worden
als eerste getoond; daarna volgen aanstellingen bij een onderzoeksinstituut. Het is niet
mogelijk om deze volgorde aan te passen. Je kunt aanstellingen die je niet wilt tonen wel
verwijderen door deze te de-selecteren. De aanstellingen die je ge-deselecteerd hebt,
zijn niet meer zichtbaar op je persoonlijke pagina.
1. Log in op Pure.
2. Klik op ‘Edit profile’.
3. Klik op de tab ‘Portal profile’ (zie afbeelding).

4. De-selecteer de aanstelling(en) die je niet wil tonen (zie afbeelding).

5. Klik op ‘Save’ om je selectie op te slaan (zie bovenstaande afbeelding).
2. Highlighted Content – Kies welke vijf records je per categorie (publicaties,
prijzen, activiteiten) wilt tonen op je persoonlijke pagina
Onder het tabblad ‘Overview’ op je persoonlijke profielpagina zijn automatisch voor elke
registratiecategorie (publicaties, prijzen, activiteiten) de vijf meest recente records te
zien. Wil je hier liever ander publicaties, prijzen of activiteiten tonen (dus oudere
records)? Maak dan met ‘Highlighted content’ een selectie van de vijf records die je wilt
tonen in dit overzicht. Let op: Als je minder dan vijf records selecteert dan wordt de lijst
automatische aangevuld met de meest recente records.
Let op: Niet alle type onderzoeksactiviteiten zijn online zichtbaar. Projects en datasets
zijn niet online zichtbaar. Als je deze registreert, worden ze wel meegenomen in
rapportages.

3. Highlighted Content Selecteren
1. Log in op Pure.
2. Klik op ‘Edit profile’.
3. Klik op de tab ‘Portal profile’ (zie afbeelding).

4. Ga naar ‘Highlighted content’ en selecteer de tab van het type
onderzoeksactiviteiten waar je onderdelen prominenter van wil tonen. De iconen
in de tabs komen overeen met het algemene overzicht van types/ categorien
onderzoeksactiviteiten (zie afbeelding).

5. Klik op het ‘+’ icoon onder de tab (zie afbeelding).

6. Gebruik de zoekfunctie om de relevante records te vinden. Klik op het record om
het toe te voegen aan de lijst. Als er meer dan tien records gevonden worden klik
dan op het
icoon om de volgende tien te bekijken. Als er meerdere records
geselecteerd zijn, is het mogelijk om met de pijlen de volgorde aan te passen
(zie afbeelding hierboven).
7. Herhaal stappen 4 – 6 voor elk type onderzoeksactiviteit dat je wil aanpassen.
8. Klik op ‘Save’ om je selectie op te slaan.

