
 
 
 
Gebruikershandleiding – Gebruiksrapporten in EBSCOadmin 

 
 
In EBSCOadmin kunnen beheerders gebruiksrapporten uitdraaien die inzage geven in het 
gebruik van EBSCO-bronnen binnen uw bibliotheek. Gebruiksinformatie is zichtbaar in 
EBSCOadmin binnen 24 uur nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. 
 
Bekijk hier een beknopte tutorial over dit onderwerp. 
 
U kunt statistieken bekijken of opslaan in de volgende formaten: 

• HTML: Het rapport wordt in dit geval opgeslagen als HTML-pagina en naar u 
toegestuurd als e-mailbijlage. 

• Comma Delimited: Het rapport wordt weergegeven in comma-delimited format en 
kan geïmporteerd worden in een spreadsheet. 

• Tab Delimited: Het rapport is beschikbaar als tab-delimited bestand en kan 
geïmporteerd worden in een spreadsheet. 

 
 

 
Om statistieken te bekijken en/of downloaden volgt u de volgende stappen in EBSCOadmin: 
 

1. Klik op Reports & Statistics in de taakbalk bovenin het scherm. 
 

2. Klik op Standard Reports onder EBSCOhost/EDS en ga naar de subtab Usage 
Reports. 

 
NOOT: Als u beheerder bent voor een consortium en er User-Defined Fields ingesteld 
zijn, worden deze als additionele parameters weergegeven in de Session en 
Database Report schermen. 

 
3. Selecteer het gewenste gebruikersrapport (Session, Session by Hour, Database, 

Title, IP, Interface of Browser & Device). 
 

4. Wanneer u beheerder voor een consortium bent, kiest u of u een rapport voor alle 
consortiumdeelnemers of voor een individuele organisatie wilt inzien. 

 
5. Wanneer het Level-veld verschijnt, selecteert u het niveau waarop u het rapport wilt 

zien. De beschikbare opties verschillen per type rapportage. 
 

http://support.ebsco.com/training/flash_videos/accessreports/accessreports.html


6. Wanneer het Database-veld verschijnt, selecteert u All om een rapport voor alle 
databanken te krijgen, of kiest u voor één of meer specifieke databanken.  
 

7. Wanneer het Interface-veld verschijnt, selecteert u All om een rapport voor alle 
interfaces te krijgen, of kiest u voor één of meer specifieke interfaces. 
 

8. Bij Period to Show selecteert u door middel van de uitklapmenu’s de tijdsperiode 
waarvoor u het rapport wilt zien. 
 
NOOT: Bij tijdsindicaties wordt Amerikaanse Eastern Standard Time gehanteerd. 
 

9. Wanneer het veld Display by wordt weergegeven, kunt u aangeven of u de 
gedetailleerde gegevens per maand of de totalen per jaar wilt zien. Standaard 
worden statistieken per maand gegeven. 

 
10. Wanneer het Include-veld getoond wordt, selecteert u of u alle sites wilt zien of 

alleen de sites met aantallen boven 0.  
 

11. Wanneer het veld Limit Results to wordt weergegeven, maakt u een keuze in het 
uitklapmenu en bepaalt u of u records die geen ISSN hebben wilt opnemen. 
 

12. Bij Fields to Show kiest u welke velden u op wilt nemen in het rapport door de 
gewenste hokjes aan te vinken. De keuzemogelijkheden kunnen verschillen 
afhankelijk van het type rapport dat u aanvraagt. 
 

13. Wanneer het veld Sort by wordt weergegeven, kiest u in het uitklapmenu hoe u het 
rapport gesorteerd wilt hebben. 
 

14. Bij Format kiest u een outputformat: HTML, comma-delimited of tab-delimited. 
 

15. Bij Lines Per Page geeft u aan hoeveel regels u per pagina in het rapport wilt tonen. 
 
 
U kunt het rapport op uw scherm bekijken.  
 

1. Klik Show Report. 
 

2. Wanneer u klaar bent met het bekijken van het rapport, klikt u Close. 
 

U kunt het rapport e-mailen. 
 

1. Klik E-mail Report. Vul uw e-mailadres en een rapportbeschrijving in. 
 



2. Selecteer het gewenste format (HTML, comma-delimited of tab-delimited) en klik 
Submit. U krijgt een bevestiging te zien op uw scherm. 
 

U kunt het rapport inplannen zodat het op een later moment nog eens uitgedraaid wordt. 
 

1. Klik Schedule Report. 
 
2. Maak uw keuzes en klik Submit. U krijgt een bevestiging te zien op uw scherm. 

 

U kunt het rapport opslaan. 
 

1. Klik Save Report. 
 

2. Kies waar en hoe u uw rapport op wilt slaan. 
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