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Gebruikershandleiding – Rapportages en statistieken EBSCO Discovery Service 

 
 
EBSCO Discovery Service (EDS) wordt voor iedere klant op maat gemaakt en 
vertegenwoordigt met één enkele index zowel de bronnen die de klant heeft aangeschaft op 
het EBSCOhost-platform als de content die deel uitmaakt van de EDS-indexen. 
 
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u gebruiksstatistieken voor EBSCO Discovery 
Service kunt genereren, waar u deze in EBSCOadmin kunt vinden en wat de belangrijkste 
rapporten zijn.  
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Over Sessions, Searches en Requests 
 

 
Het is belangrijk om te begrijpen hoe ieder van de items waarover u informatie kunt 
verkrijgen gelogd wordt in ons systeem, alvorens u begint met het bekijken van uw 
rapporten. In dit hoofdstuk verduidelijken wij hoe statistieken ontstaan. 
 
Wanneer uw organisatie gebruik maakt van een zoekvenster, worden iedere keer dat dat 
deze gebruikt wordt statistieken vastgelegd. Het zoekvenster hieronder zal bijvoorbeeld een 
Session (sessie) en een Search (zoekopdracht) aanmaken wanneer er op de Search-knop 
gedrukt wordt. Deze zoekopdracht wordt vervolgens opgenomen in de statistieken van 
iedere databank die deel uitmaakt van het gebruikte EDS-profiel.  
 

 
 
EBSCOadmin biedt de volgende informatie op interface- en databankniveau: Searches, 
Sessions, Abstract Requests, Full Text Requests, eBook/Audiobook Download Requests, 
Image/Video Requests, Audio Requests, SmartLink To/From Requests en CustomLinks 
Requests.  
 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van transacties die gelogd worden in EBSCOadmin: 
 

1. Het verfijnen van zoekresultaten vanuit de resultatenlijst door één of meer van de 
resultaatbeperkers in de kolom aan de linkerkant van het resultatenscherm (of van 
alle beschikbare beperkers die u ziet wanneer u op Meer weergeven klikt) te 
selecteren en op Bijwerken te klikken, wordt geteld als Search voor alle databanken 
die deel uitmaken van uw EDS-profiel. Dit geldt voor alle facetten waarmee u de 
resultaten kunt beperken (Brontype, Publicatie, Onderwerp etc). 

 
2. Wanneer een gebruiker met de muis op het Preview-icoon gaat staan of op een 

artikel- of boektitel klikt, wordt er een Abstract-aanvraag geteld. 
 

3. Wanneer er op een HTML Full Text link geklikt wordt, wordt er een transactie 
geregistreerd in de categorie HTML Full Text Requests. Wanneer er op een PDF Full 
Text link geklikt wordt, wordt een PDF Full Text Request geregistreerd. 
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4. Wanneer een gebruiker met de muis op een afbeelding gaat staan of erop klikt, 
wordt een Image/Video Request transactie geteld.  
 

5. Wanneer er op een link in het gedetailleerde record van een zoekresultaat geklikt 
wordt, wordt er een Search geteld voor alle databanken die deel uitmaken van uw 
EDS-profiel. 
 

6. Wanneer een gebruiker zijn zoekresultaten beperkt tot een specifieke 
Inhoudleverancier (één van de mogelijke resultaatbeperkers), wordt een statistiek 
gelogd voor alleen die specifieke databank of contentleverancier. In EBSCOadmin 
kunt u een rapport op maat maken waarin u kunt zien of deze zoekopdrachten 
gelogd werden via het EDS-profiel van uw organisatie of via een ander profiel. Meer 
informatie hierover vindt u in de sectie Database Usage Reports van dit document. 
 

7. In EDS en EBSCOhost zorgt de SmartLinks-technologie ervoor dat een gebruiker van 
een artikelcitatie in één databank (waarin de volledige tekst niet beschikbaar is) naar 
de full-text van het betreffende artikel in een andere databank (waarin het wel 
beschikbaar is) door kan klikken. Wanneer dergelijke links gebruikt worden, worden 
SmartLinks To en SmartLinks From statistieken geregistreerd in het Database Usage 
Report. 
 

8. CustomLinks zijn links vanuit een EDS- of EBSCOhost-zoekresultaat naar gerelateerde 
informatie op een andere website (buiten EBSCO). Dankzij CustomLinks kunt u uw 
gebruikers bijvoorbeeld naadloos laten doorklikken vanuit EDS of EBSCOhost naar 
uw bibliotheekcatalogus, A-tot-Z-lijst, linkingserver of andere online dienst. 
 
Voorbeelden van CustomLinks zijn: 

• Full Text: Links naar de full-text van andere bronnen, bijvoorbeeld andere 
databankleveranciers of uitgevers. 

• Library Catalog: Links naar EBSCOhost-resultaten die beschikbaar zijn in uw 
bibliotheekcatalogus. 

• Novelist: Links naar boeken (buiten de catalogus). 
• ILL Form: Links naar een methode voor interbibliothecair leenverkeer en 

biedt uw gebruikers de mogelijkheid items aan te vragen via IBL. 
• Document Delivery: Links gebruikers naar beschikbare opties om de full-text 

aan te schaffen wanneer deze niet beschikbaar is in EBSCOhost. 
• Indexes & Databases: Links naar leveranciers van citatiedatabanken. 
• Search Engines: Links naar zoekmachines als Google en Yahoo. 
• Other: Links naar linkresolvers, A-tot-Z-lijsten, etc. 
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In de schermafbeelding hieronder brengt de Gekoppelde volledige tekst link de 
gebruiker via een SmartLink naar de volledige tekst van het artikel bij ScienceDirect.  
 

 
 
In de volgende schermafbeelding ziet u een voorbeeld van een CustomLink voor de 
bibliotheekcatalogus van deze organisatie en één voor interbibliothecair 
leenverkeer. 
 

 
 
NOOT: Door ervoor te kiezen alle links weer te geven in plaats van alleen de eerst 
beschikbare link, worden statistieken verdeeld afhankelijk van de door de gebruiker 
gekozen link. Houd er in dat geval rekening mee dat de volgorde waarin de links 
getoond worden vermoedelijk van invloed zijn op de keuze van de gebruikers. 
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Gebruiksindicatoren in statistische rapportages 
 

 
Het is ook belangrijk dat u weet wat als belangrijkste indicator voor gebruik telt in EDS 
voordat u uw rapporten gaat bekijken. Het zal u wellicht verbazen dat de 
gebruiksindicatoren anders zijn dan diegene die u gebruikt voor andere digitale bronnen. 
Enkel kijken naar het aantal zoekopdrachten geeft geen goed beeld van het daadwerkelijke 
gebruik.  
 
EBSCO zorgt ervoor dat onze statistieken aan de rapportagebehoeften van onze 
partneruitgevers voldoen en dat deze COUNTER compliant zijn. Wanneer één van de 
datasets van een uitgever meegenomen wordt bij een zoekopdracht, wordt dit als een 
separate zoekactiviteit geteld (meer informatie hierover vindt u verderop in dit document). 
Het maakt tenslotte geen verschil of een gebruiker 50 databanken apart van elkaar 
doorzoekt of dat hij deze 50 in één keer via één index (EDS) doorzoekt. In beide gevallen 
worden er daarom door EBSCO 50 searches gelogd: één voor iedere databank. Puur het 
aantal zoekopdrachten dat door een gebruiker uitgevoerd wordt, geeft dus geen duidelijk 
beeld van het daadwerkelijke gebruik. 
 
Een goede manier om van start te gaan is door te kijken naar de volgende informatie: 
 

1. Full Text Views: De gebruiker heeft het artikel gelezen in de full-text databank. 
2. Abstract Views: De gebruiker heeft doorgeklikt naar het gedetailleerde record. 
3. Custom Link:  

• De metadata van het record en de relevantiebepaling hebben het record op 
een positie in de resultatenlijst geplaatst waar de gebruiker het eenvoudig 
kan vinden.  

• De full-text is herkend als bibliotheekholding waartoe toegang is via een 
uitgeverssite (bijvoorbeeld ScienceDirect) of via een linkresolver en de 
gebruiker heeft op de full-text link geklikt. 

• Dit kan zowel direct vanuit de resultatenlijst gedaan zijn (dus zonder Abstract 
View), of via het gedetailleerde record (met Abstract View). 

4. Smart Link From: 
• Hetzelfde als bij nummer drie hierboven, behalve dat SmartLinking ervoor 

gezorgd heeft dat de PDF direct beschikbaar is voor de gebruiker. 
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Overzicht van rapporten en statistieken voor EDS 
 

 
Er zijn verschillende rapportagemogelijkheden voor EDS. Er zijn meer rapporten beschikbaar 
dan degene die wij in dit document toelichten, maar de in dit hoofdstuk genoemde zijn zeer 
populair onder onze klanten. De rapporten helpen u identificeren hoe en wanneer uw 
gebruikers gebruik maken van EDS. 
 
Het tabblad Standard Reports bevat een aantal sub-tabs. Standaard wordt het Usage 
Reports tabblad getoond. U kunt daarnaast kiezen voor Link Activity Reports, COUNTER 
Reports, Personalization Activity Reports en Graphical Reports. In het laatste tabblad dat u 
ziet, kunt u terugkerende rapporten inplannen en deze bekijken en bewerken. 
 

 
 
Wanneer u het gebruik van EDS binnen uw organisatie wilt bekijken, zijn de volgende 
populaire rapporten zeer bruikbaar: Session Usage Reports, Interface Usage Reports en 
Database Usage Reports. Hieronder omschrijven wij deze verschillende rapporten en welke 
informatie u erin terugvindt en beschrijven we hoe u ze genereert. 
 
 
Interface Usage Reports 
Het Interface Usage Report geeft een beknopt overzicht van het algemene gebruik van EDS 
en hoe vaak uw gebruikers uw EBSCO Discovery Service profiel gebruiken. Het rapport toont 
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het aantal sessies, zoekopdrachten en aanvragen voor de door u geselecteerde EBSCO-
interface(s). 
 
Houd er rekening mee dat het Interface Usage Report door de aard van statistische 
rapportages geen volledig representatieve weergave geeft van het aantal zoekopdrachten 
dat uw gebruikers hebben uitgevoerd. Deze informatie is in gedetailleerde vorm 
beschikbaar in het Session Usage Report. 
 

 
 
Een Interface Usage Report genereren 
 

1. Log in in EBSCOadmin en klik op het tabblad Standard Reports. 
 

2. In de sub-tab Usage Reports kiest u de optie Interface. 
 

NOOT: Wanneer u beheerder bent voor een consortium, heeft u de mogelijkheid uw 
rapport te genereren op consortiumdeelnemer. Meer informatie hierover vindt u in 
de laatste sectie van dit document. 

 
3. Vink de All optie aan of kies welke specifieke interfaces (bijvoorbeeld EBSCO 

Discovery Service) u wilt opnemen in het rapport. 
 

4. Kies de gewenste tijdsperiode en de velden die u in het rapport terug wilt zien. 
 

5. Klik op de knop Show Report om het rapport te bekijken. Als u het rapport wilt 
exporteren naar Excel kiest u het Comma Delimited format en klikt u op de knop 
Save Report. 
 
NOOT: Het Interface Usage Report heeft geen kolom voor eBook Full Text Requests. 

 
Additionele nuttige hulpdocumenten: 

• Interface Usage Report Help Sheet 
• Graphical Interface Usage Report Help Sheet 

http://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?id=3549
http://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?id=3561
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Session Usage Reports 
Sessie- en zoekstatistieken zijn beschikbaar in het Session Usage Report. Dit is de 
standaardoptie die getoond wordt in het tabblad Standard Reports. U kunt uw resultaten 
verfijnen door Profile aan te vinken. Met deze optie krijgt u aparte kolommen voor uw EDS-
profiel(en) en ziet u de statistieken apart gespecificeerd van de andere interfaces die uw 
gebruikers mogelijk gebruiken voor toegang tot uw bronnen (bijvoorbeeld Business 
Searching of eHost). 
 
Selecteer de gewenste tijdsperiode en klik op Show Report. In de schermafbeelding 
hieronder ziet u hoge aantallen bij de Searches. Doordat één zoekopdracht in EDS 
uitgevoerd wordt in alle bronnen, wordt er een Search gelogd voor iedere bron in uw EDS-
profiel. Als u bijvoorbeeld geabonneerd bent op 10 EBSCOhost-databanken en een 
gebruiker voert 25 zoekopdrachten uit in EDS, dan worden er 250 Searches geteld in plaats 
van 25. 
 
Om een goed beeld van de activiteit te krijgen, kunt u kijken naar de Abstract Requests en 
Total Full Text Requests in de gebruiksrapporten. Hier vindt u het aantal items dat uw 
gebruikers hebben aangeklikt of waar zij met de muis op hebben gestaan (‘hover’); een 
accuratere indicatie van gebruik dan het aantal Searches. 
 
Als u uw statistieken wilt exporteren naar Excel, bijvoorbeeld om deze te groeperen 
wanneer u meerdere EDS-profielen heeft (zie schermafbeelding hieronder), dan selecteert u 
het format Comma Delimited en klikt u op Save Report. 
 
Voorbeeld van een Session Usage Report per Profile - HTML 
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Een Session Usage Report genereren 
 

1. Log in in EBSCOadmin en klik op het tabblad Standard Reports. 
 

2. In de sub-tab Usage Reports kiest u de optie Session. 
 

3. Selecteer bij Level op welk niveau u de statistieken wilt zien: per Site, per User 
Group of per Profile. 
 

4. Kies bij Period to Show de gewenste tijdsperiode. 
 

5. Wanneer u het Display by veld ziet, kunt u kiezen om de gedetailleerde data per 
maand te tonen of de verzamelstatistieken per jaar. Standaard staat dit ingesteld op 
per maand. 
 

6. Bij Fields to Show selecteert u welke velden u wilt zien in uw rapport. 
Omschrijvingen van de velden vindt u in de Session Usage Report Help Sheet. 
 

7. In het uitklapmenu voor Sort Report by selecteert u hoe het rapport gesorteerd 
dient te worden. 
 

8. Selecteer een Format voor het rapport: HTML, comma delimited of tab delimited. 
Comma delimited bestanden (.csv) kunnen door veel spreadsheetprogramma’s 
gelezen worden. 
 

9. Bij Lines Per Page geeft u aan hoeveel regels u wilt weergeven per pagina van het 
rapport. Standaard staat dit ingesteld op 25 regels. 

 
10. Klik op de knop Show Report om het rapport te bekijken, Email Report om het per e-

mail te versturen, Schedule Rapport om het in te plannen of Save Report om te 
exporteren. 

 
NOOT: Om een accurater beeld te krijgen van het aantal door gebruikers uitgevoerde 
zoekopdrachten (in tegenstelling tot het aantal zoekopdrachten dat in de databanken werd 
uitgevoerd zoals eerder omschreven), kunt u het Database Usage Report op Profile-niveau 
uitdraaien. Meer informatie hierover vindt u in de volgende sectie. 
 
 
Database Usage Reports 
Statistieken per databank vindt u in het Database Usage Report. Naast Sessions en 
Searches vindt u in dit rapport ook statistieken voor Full Text, Abstract en Linking. Het 
rapport bevat statistieken voor zowel EBSCO-bronnen als voor bronnen van andere 
leveranciers (de EDS Data Partners). 
 

http://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?id=3543
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Om de meest accurate gebruiksstatistieken te krijgen, kunt u het rapport weergeven per 
profiel. Als u kijkt naar het aantal zoekopdrachten voor een bepaalde databank in het EDS-
profiel, zult u zien dat dit aantal in heel veel gevallen hetzelfde is. Dat vaak terugkerende 
aantal zoekopdrachten per databank is een indicator van het aantal zoekopdrachten dat in 
EDS is uitgevoerd. 
 
Het Database Usage Report biedt de meeste flexibiliteit voor verdere data-analyse omdat 
het gedetailleerde informatie biedt; u krijgt inzicht in de aantallen zoekopdrachten, sessies 
en bekeken full-text en samenvatting, gespecificeerd per individuele databank. Houd er 
rekening mee wanneer u meerdere (onderwerpspecifieke) EDS-profielen heeft, dat u de 
gegevens per databank bekijkt voor alle EDS-profielen. 
 
Om de data goed te kunnen analyseren, raden we aan het rapport te exporteren naar Excel. 
U kunt dan bijvoorbeeld filters aanbrengen, de resultaten sorteren, of pivot tables creëren. 
 

 
 
Een Database Usage Report genereren 
 

1. Log in in EBSCOadmin en klik op het tabblad Standard Reports. 
 

2. In de sub-tab Usage Reports kiest u de optie Database. 
 

3. Selecteer bij Level het detailniveau Profile. 
 

4. Vink de All optie aan of kies welke specifieke databanken u wilt opnemen in het 
rapport. Wilt u meerdere databanken selecteren? Houdt u dan de Ctrl-toets 
ingedrukt terwijl u de databanken aanklikt. U kunt er maximaal 10 selecteren. 
 



11 
 

Bijvoorbeeld: Als u de statistieken voor uw e-books en audiobooks wilt zien, 
selecteert u de databanken eBook Collection en Audiobook Collection. 
 

5. Kies bij Period to Show de gewenste tijdsperiode. 
 

6. Wanneer u het Display by veld ziet, kunt u kiezen om de gedetailleerde data per 
maand te tonen of de verzamelstatistieken per jaar. Standaard staat dit ingesteld op 
per maand. 
 

7. Bij Fields to Show selecteert u welke velden u wilt zien in uw rapport. 
Omschrijvingen van de velden vindt u in de Database Usage Report Help Sheet. 
 

8. In het uitklapmenu voor Sort Report by selecteert u hoe het rapport gesorteerd 
dient te worden. 
 

9. Selecteer een Format voor het rapport: HTML, comma delimited of tab delimited. 
Comma delimited bestanden (.csv) kunnen door veel spreadsheetprogramma’s 
gelezen worden. 
 

10. Bij Lines Per Page geeft u aan hoeveel regels u wilt weergeven per pagina van het 
rapport. Standaard staat dit ingesteld op 25 regels. 

 
11. Klik op de knop Show Report om het rapport te bekijken, Email Report om het per e-

mail te versturen, Schedule Rapport om het in te plannen of Save Report om te 
exporteren. 

 
Voorbeeld: Academic Search Complete 
In de schermafbeelding op de volgende pagina is er één hoofdprofiel voor EDS en zijn er drie 
onderwerpspecifieke profielen. Hoewel de meeste zoekopdrachten uitgevoerd zijn via het 
hoofdprofiel “eds” (waarschijnlijk een zoekvenster op de homepage van de bibliotheek), zijn 
er ook een aantal zoekopdrachten gedaan in de profielen “edsadv”, “edseduc” en “edshhs”.  
 

http://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?id=3546
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Voor een totaalbeeld neemt u de aantallen zoekopdrachten in Academic Search Complete 
van ieder profiel en telt u deze op: 
 
Eds  22.460 
Edsadv  671 
Edseduc 1 
Edshhs  11 
--------------------------------- 
  23.143 
 
Totaal aantal zoekopdrachten in Academic Search Complete via EDS = 23.143. 
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Bijlage – Consortiumrapportages 
 

 
Selecteer het detailniveau Site als u een Database Usage Report voor specifieke bibliotheken 
binnen een consortium wilt opvragen. 
 

1. In het tabblad Standard Reports kiest u de optie Database en selecteert u het 
detailniveau Profile. 
 

2. Bij Consortium Site vinkt u de All optie aan of kiest u een specifieke consortiumsite. 
 

3. Selecteer het detailniveau Profile. 
 

4. Vink de All optie aan of kies welke specifieke databanken u wilt opnemen in het 
rapport.  

 
5. Kies bij Period to Show de gewenste tijdsperiode. 

 
6. Selecteer het Comma Delimited format.  

 
7. Klik op Save Report om het rapport te exporteren naar Excel. Zodra u het bestand 

geëxporteerd heeft, kunt u de data sorteren op site, profiel en/of databank. 
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