
 

Vernieuwingen verwerken in EBSCONET®  

Vernieuwingstypes in EBSCONET 
EBSCONET biedt twee manieren om de titels en pakketten die u via EBSCO afneemt te vernieuwen:  

 Het grootste gedeelte van uw vernieuwingen kan via Vernieuwingen in het EBSCONET menu verwerkt 

worden. 

 Een groeiend aantal tijdschriften uit elektronische pakketten worden in de E-Package Renewals 

interface van EBSCONET verwerkt. Nadat u Vernieuwingen hebt aangeklikt, kunt u voor E-Package 

Renewals kiezen in het submenu om naar de E-Package Renewals pagina te gaan. 

Dit document richt zich op de opties in de Vernieuwingen sectie, niet op E-Package Renewals. Voor meer 

informatie over E-Package Renewals kunt u de E-Package Renewals user guide aanvragen. 

N.B.: De E-Package Renewals pagina wordt alleen in uw EBSCONET account getoond wanneer u 

bepaalde elektronische tijdschriftenpakketten via EBSCO afneemt. Neem contact met ons op voor meer 

informatie. 

Mijn vernieuwingen: Overzicht 

 
 

 Op de Vernieuwingen hoofdpagina kunt u door alle te vernieuwen abonnementen die u via EBSCO 

afneemt heen lopen. Op deze pagina kunt u aangeven of u een bepaald abonnement wilt vernieuwen 

of annuleren en uw keuze autoriseren. 

 Op de pagina Vernieuwingen geautoriseerd en verwerkt kunt u alle vernieuwingen die u geautoriseerd 

hebt bekijken voordat u ze voor verwerking vrijgeeft aan EBSCO. U ziet hier ook een overzicht van de 

vernieuwingen die u al vrijgegeven hebt.  

 Op de pagina’s Budgetcode/HEGIS-totalen en Totalen verzendadres kunt u uw vernieuwingskosten per 

budgetcode of verzendadres zien.  
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 De Titels toegevoegd aan vernieuwing pagina toont alle titels die u via de Titel toevoegen optie op de 

Mijn vernieuwingen pagina toegevoegd hebt aan uw vernieuwing. 

Voordat u gaat vernieuwen: Verdeel uw werk 
Het is handig uw werk te verdelen in groepen titels. Hierdoor kunt u het vernieuwingsproces behoorlijk 

versnellen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alle vernieuwingen met een specifieke startdatum 

tegelijkertijd te verwerken, of met dezelfde abonneecode. U verwerkt dan alle vernieuwingen met een 

overeenkomstig kenmerk in één keer. Als u klaar bent autoriseert u deze vernieuwingen en geeft u ze vrij, 

waarna u verder gaat met de vernieuwingen met een andere startdatum of abonneecode.  

Verwerk uw vernieuwingen op de pagina Vernieuwingen 
Zodra u de criteria hebt bepaald aan de hand waarvan u uw vernieuwingen gaat verwerken, kunt u gaan zoeken 

naar alle vernieuwingen die aan die criteria voldoen: 

1. Klik Vernieuwingen in de EBSCONET taakbalk bovenaan de pagina.  

 

2. U kunt kiezen voor Geavanceerd of Snel Zoeken. Bij het Geavanceerd zoeken kunt u in het eerste drop-

down menu ervoor kiezen om Alle accounts te doorzoeken, of u kunt een specifiek accountnummer 

opgeven. De diverse accountnummers kunnen gebruikt worden om titels te onderscheiden die in een 

andere vernieuwingsronde vallen, of die apart van andere bestellingen gefactureerd worden.  

3. Selecteer een zoekcategorie in het tweede drop-down menu (bijvoorbeeld Titelnaam) en voer uw keuze 

in in het tekstveld. Afhankelijk van de zoekcategorie die u kiest, kunt u ook een drop-down menu te zien 

krijgen in plaats van een tekstveld. Hiermee kunt u kiezen uit vooraf gedefinieerde zoekcriteria.  

4. Als u wilt kunt u op dezelfde manier een tweede criterium opgeven in het derde drop-down menu (als u 

alle vernieuwingen wilt bekijken, laat u de drop-down menu’s leeg en klikt u op Zoeken).  

5. Klik Zoeken. Vernieuwingen die voldoen aan de door u ingevoerde criteria worden onder het 

zoekvenster getoond.   

 Hint: Als uw zoekopdracht slechts één resultaat tot gevolg heeft, wordt de pagina met 

Vernieuwingsgegevens van deze bron direct getoond. 



 

U kunt op een kolomnaam klikken om de waardes in de kolom op- of aflopend te sorteren. Voor sommige 

velden is er ook een drop-down menu beschikbaar onder de kolomnaam waarmee u uw resultaten kunt 

filteren.  

Direct uw vernieuwingsbeslissing aangeven 
U kunt direct in uw zoekresultaten uw vernieuwingsbeslissing aangeven door in de eerste kolom per titel uw 

keuze aan te geven (‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Nog te beslissen’).  U kunt ook één van de links onder de kolomnaam 

aanklikken (Stel alles in op ja, Stel alles in op nee, en Stel alles in op ‘Nog te beslissen’) om dezelfde wijziging 

voor alle titels op de huidige resultatenpagina door te voeren.  

Als u autorisatierechten heeft voor de vernieuwingen in uw account (uw EBSCONET administrator stelt deze 

rechten in op de Gebruikersbeheer pagina van de sectie Mijn account), vinkt u de hokjes in de Geautoriseerd 

kolom aan om aan te geven dat de vernieuwingsbeslissing definitief is. U kunt ook op de links Alles wissen of 

Alles selecteren klikken om alle hokjes op de pagina in één keer aan te vinken of leeg te maken.  

 Hint: U kunt ook de Alle vernieuwingen in zoekopdracht autoriseren knop onderaan de pagina 

aanklikken om alle resultaten (alle pagina’s) the autoriseren zonder alle hokjes aan te hoeven vinken. 

Klik daarna op Bevestigen om aan te geven dat u alle vernieuwingen in de zoekresultaten wilt 

autoriseren.  

Klik Wijzigingen opslaan. De vernieuwingen die u geautoriseerd hebt, gaan naar de Vernieuwingen 

geautoriseerd en verwerkt pagina.  

 

 

Wijzigingen aanbrengen in een abonnement 
Indien u voor het doorvoeren van uw vernieuwing wijzigingen wilt aanbrengen in één of meer van uw 

abonnementen, kunt u op de pagina met zoekresultaten een Titelnaam met hyperlink aanklikken om meer 

informatie over de vernieuwing van die titel te bekijken.  



 

Op deze pagina kunt u bestelgegevens van het afgelopen jaar bekijken, een ander formaat selecteren (bijvoorbeeld 

online in plaats van print) of andere wijzigingen maken door op Deze vernieuwing wijzigen te klikken. Zodra u klaar 

bent met de wijzigingen, klikt u op Wijzigingen verzenden om deze op te slaan. 

 Hint: U kunt opmerkingen voor EBSCO over uw vernieuwing doorgeven via het Notities 

vernieuwingen veld van de Deze vernieuwing wijzigen pagina.  

 

Zodra u de vernieuwingsbestellingen naar wens hebt aangepast, gaat u terug naar de Vernieuwingen pagina om aan 

te geven welke titels u wilt vernieuwen en kiest u in de Vernieuwen kolom u de juiste actie voor iedere 

vernieuwingsbestelling.    

Titel toevoegen aan uw vernieuwing 
U kunt een titel toevoegen aan uw vernieuwingsbestelling. Dit doet u als volgt: 

1. Klik op de Titel toevoegen knop op de Vernieuwingen pagina. 

2. Op de pagina Titel zoeken vult u uw zoekcriteria in en klikt u op Zoeken. 

3. Klik op de hyperlink in de titelnaam in de resultatenlijst om de titel die u zoekt te selecteren. 

4. Bekijk de titelgegevens op de volgende pagina om zeker te weten dat u de juiste gekozen hebt. Zodra u de 

juiste gevonden hebt, klikt u op Titel toevoegen om de pagina met bestelgegevens voor die titel te bekijken.  

5. Op deze pagina met bestelgegevens vult u alle vereiste informatie in in de daartoe bestemde velden 

(aangegeven met *). Daarnaast kunt u de gegevens die u in de bestelling op wilt nemen maar die niet 

verplicht zijn ook invullen. 

 N.B.: Het veld Bestelling opmerking 2 is automatisch gevuld met de tekst “**ADD TO RENEWAL”. 

6. Zodra u alle gewenste velden ingevuld hebt, klikt u op Bestelling verzenden.  

7. Op de overzichtspagina die u hierna ziet, bevestigt u dat alle velden correct ingevuld zijn en klikt u op Invoer 

bevestigen om de titel toe te voegen aan de vernieuwing. Kies Invoer wijzigen als u veranderingen aan wilt 

brengen, of Invoer annuleren als u de toegevoegde titel wilt verwijderen.  

Geautoriseerde vernieuwingen bekijken  
Zodra u uw vernieuwingen geautoriseerd hebt, kunt u deze nakijken voordat u ze vrijgeeft aan EBSCO voor 

verwerking. In het submenu van Vernieuwingen klikt u op Vernieuwingen geautoriseerd en verwerkt. Op deze 

pagina kunt u naar vernieuwingen zoeken, de autorisatiedatum bekijken en zien wie de vernieuwing geautoriseerd 

heeft.  

 

 



 

Als u autorisatierechten hebt (ingesteld door de EBSCONET administrator van uw organisatie op de 

Gebruikersbeheer pagina van de sectie  Mijn account) kunt u de status in de Vernieuwen kolom wijzigen 

naar“Ja” of “Nee” indien u van gedachten veranderd bent ten opzichte van toen u de vernieuwing in eerste 

instantie autoriseerde (bijvoorbeeld als u een titel die u eerder op de Vernieuwingen pagina op “Nee” hebt 

gezet, toch wilt vernieuwen).  

Op de Vernieuwingen geautoriseerd en verwerkt pagina kunt u ook simpel wijzigingen aanbrengen door op de 

link van de titelnaam te klikken. Hierna klikt u Deze vernieuwing wijzigen om naar de Vernieuwing wijzigen 

pagina te gaan. Hier kunt u veranderingen aanbrengen in de vernieuwingsvelden. Klik Wijzigingen verzenden om 

de veranderingen door te voeren.  

Daarnaast kunt u op deze pagina, zodra u de vernieuwingen vrijgegeven hebt aan EBSCO, informatie over de 

titels bekijken. De Status Vernieuwing kolom geeft weer of de titel reeds vrijgegeven is.  

Vernieuwingen bekijken per budgetcode, verzendadres en nieuw toegevoegde titels  
In het Vernieuwingen menu van EBSCONET, kunt u ook overzichten van uw vernieuwingen per kostenplaats of 

verzendadres bekijken. Daarnaast kunt u gemakkelijk bekijken welke titels u middels de Titel toevoegen knop op 

de Mijn vernieuwingen zoekpagina hebt toegevoegd aan uw vernieuwing. Klik op de link in het submenu om naar 

de juiste pagina te gaan (Budgetcode/HEGIS-totalen, Totalen verzendadres, Titels toegevoegd aan 

vernieuwing).  

 

 Hint: Als u de Titels toegevoegd aan vernieuwing pagina bekijkt, kunt u naar specifieke titels zoeken of 

op Zoeken klikken om alle titels te zien. Als u zoekt, kunt u een specifiek account doorgeven om te 

doorzoeken en selecteren of u uw zoekresultaten wilt beperken tot Alle bestellingen,  Online titels of 

titels die alleen voor uw locatie zijn. Daarna vult u, indien gewenst, zoekcriteria in en klikt u op 

Resultaten weergeven. 

 



 

Geautoriseerde vernieuwingen vrijgeven 
Zodra u klaar bent om uw eerder geautoriseerde vernieuwingen vrij te geven, klikt u in het Vernieuwingen menu 

op Geautoriseerde vernieuwingen vrijgeven.  

 Hint: Als u de geautoriseerde vernieuwingen niet kunt vrijgeven, neemt u dan contact op met uw 

EBSCONET administrator om deze optie op te zetten voor uw account. 

U ziet een bevestigingspagina. Houdt u in gedachten dat u zich vastlegt tot het vernieuwen van de titels op de 

Vernieuwingen geautoriseerd en verwerkt pagina die een vernieuwingsstatus van “Geautoriseerd” hebben en 

een waarbij bij “Vernieuwen” “Ja” staat aangegeven. Als u klaar bent om verder te gaan, klikt u op Bevestigen 

om uw geautoriseerde vernieuwingen vrij te geven aan EBSCO voor verwerking. 

 
 


