
EBSCO’s oplossing voor 
a b o n n e m e n t e n b e h e e r 
EBSCONET is een intuïtieve 
en uitgebreide tool waar-
mee u uw gedrukte en 
online informatiebronnen 
efficiënt beheert.

Voordelen:

•  Controle over het gehele abonnementenbeheerproces
• Een compleet overzicht van uw abonnementenbestand
• Toegang tot een uitgebreide catalogus met meer dan 375.000 titels
•  Efficiënt beheer van uw toegang tot en registratie van elektronische 

tijdschriften en uitgeverspakketten
•  Overzicht van uw activiteiten en budgetbeheer met een divers 

aanbod aan managementrapportages

ebsco.nl

EBSCONET®

Uw oplossing voor abonnementenbeheer

Subscriptions®

Beknopte handleiding voor EBSCONET

Gebruiksvriendelijke functies en kwaliteitsinformatie
U heeft toegang tot EBSCONET!

U kunt onder meer:

• Titels zoeken
• Titelinformatie
• Bestellingen

• Reclameren
• Vernieuwingen
• Rapportages

• Eenvoudige navigatie door de 
EBSCO-catalogus en door uw 
bestellingen, vernieuwingen, 
reclamaties en rapporten

•  Strakke, gebruikersvriende-
lijke en intuïtieve interface

•  Uitgebreide zoekmogelijk-
heden met filter- en sorteer-
opties

• Bibliotheekbeheerders kun-
nen de autorisatieniveaus van 
gebruikers instellen

• Handige opties waarmee u 

uw vernieuwingsopdrachten 
efficiënt verwerkt

•  Notificatiemogelijkheden
•  Informatie over combinatie-, 

lidmaatschaps- en pakket-
titels

•  Real time titel-, account- en 
bestelinformatie

• Additionele informatie over 
elektronische pakketten

•  Interface beschikbaar in 
vele talen, waaronder het 
Nederlands

Deze handleiding helpt u het meeste uit EBSCONET te halen.

Functionaliteiten:



Mijn Bestellingen & Mijn Reclamaties

Bestellingen

• Verwerk uw bestellingen online
• Alle bestellingen (bijvoorbeeld 

actieve, geannuleerde en vervallen 
abonnementen) zijn zichtbaar met 
dezelfde zoekactie

• De bestelgeschiedenis 
biedt de mogelijkheid om 
referentiegegevens aan te passen 
(budgetcode, kostenplaats, 
inkoopordernummer en meer)

• U vindt hier tevens belangrijke 
financiële en factuurgegevens

Reclamaties

• Reclameer uw niet-ontvangen nummers online
• Bekijk reclamatiestatus en uitgeversantwoorden
• Reclameren is mogelijk voor een individuele titel 

binnen een combinatie of pakket 

• Met de Claim Checker kunt u alle reclamaties 
inzien en nagaan welke opgevolgd dienen te 
worden of opgelost zijn. 



Titel zoeken & Titel Details

Titeldetails

Alle bibliografische informatie is op 
overzichtelijke wijze weergegeven

• Bekijk de abonnementsprijs

• Links naar gerelateerde informatie zoals 
toegangs- en registratiegegevens

• Directe links naar de bestelgeschiedenis 
en abonnees

• Vind informatie over de voorwaarden 
van de uitgever

• Inzage in beschikbare verschijningsversies 
voor elke titel

• Zie of een titel onderdeel is van een 
uitgeverspakket en of de bibliotheek dit 
pakket in bestelling heeft

Titel zoeken

• Doorzoek EBSCO’s catalogus 
met meer dan 375.000 
gedrukte en elektronische 
abonnementstitels

• Mogelijkheid om een 
zoekopdracht te beperken tot 
uw geografische locatie of uit 
te breiden tot alle beschikbare 
versies wereldwijd

• Meerdere zoekmogelijkheden
• Resultaten in een tabelvorm



Vernieuwingen & Rapporten

Vernieuwingen

• Zoekmogelijkheden maken het 
verwerken van vernieuwingen 
efficiënter 

• U bepaalt zelf welke velden u 
ziet en in welke volgorde

• Mogelijkheid om vernieuwingen 
te verwerken per uitgever, 
kostenplaats of titel 

• Bij alle resultaten zijn filter- en 
sorteerfuncties aanwezig

De E-Package Renewals 
functionaliteit helpt u uw 
elektronische tijdschriftenpakketten 
in slechts enkele muisklikken te 
vernieuwen.

Rapporten

• Overzicht van lopende 
abonnementen, 
verwerkte reclamaties, 
abonnees, historische 
prijsontwikkelingen, 
elektronische 
abonnementen, online 
beschikbaarheid, online 
toegang en registratie, 
uitgeverpakketten 

• De rapporten zijn online 
beschikbaar en kunnen 
worden gedownload in 
verschillende formaten 
(pdf, xls, csv)



Meer Functies

Consolidatiedienst

Klanten die gebruik maken van consolidatieservice 
JETS kunnen hun pakbonnen online inzien of 
exporteren of ontbrekende of beschadigde 
nummers rapporteren. U kunt tevens uw eigen 
circulatielijsten aanmaken en bijhouden.

Online abonnementsinformatie

Op de pagina met veranderingen in elektronische tijdschriften wordt u op de hoogte gehouden van 
wijzigingen in uw portfolio en ziet u links naar de laatste berichten van EBSCO over elektronische 
tijdschriften. Verder biedt EBSCONET veel waardevolle informatie voor online toegang, bijvoorbeeld hoe 
te registreren, de mogelijke toegangsopties, archiefinformatie en meer.

Missing Copy Bank

Toegang tot EBSCO Missing Copy Bank - een 
gratis archief van één tot twee jaar met meer 
dan 2.000 populaire titels



Help & Contact

Een online hulpfunctie en stapsgewijze audivisuele tutorials zijn beschikbaar wanneer u op ‘Help’ klikt. 

In EBSCONET heeft u direct toegang tot de contactinformatie van uw vaste contactpersonen. 

Wilt u meer informatie over EBSCONET? 
Neemt u dan contact op!

EBSCO Information Services B.V.
Postbus 204
1430 AE Aalsmeer
Nederland

Telefoon: +31 (0)297 386 386
Fax: +31 (0)297 386 387
E-mail: mailnl@ebsco.com


