
Full Text Finder – Zoeken naar en in de bronnen van uw bibliotheek 
 

 
Met Publication Finder kunt u naar en in alle publicaties van uw organisatie zoeken, 
ongeacht via welke leverancier u deze content afneemt.  
 
Publication Finder kent een responsive autocomplete functionaliteit, waarbij passende 
titels getoond worden terwijl u uw zoekterm intypt. Wanneer de titel waar u naar op zoek 
bent in de lijst verschijnt, kunt u de beschikbare opties voor die titel bekijken door 
simpelweg op de titel te klikken.  
 
Wilt u meer weten over Publication Finder? Bekijkt u dan deze tutorial. 
  
  
Zoeken in Publication Finder 
 
1. Klik op de Find Publication link bovenin het Full Text Finder scherm. 

 

 
 
U wordt naar de Publication Finder gebracht. 
 

2. Vul een zoekterm in in het Zoekopdracht veld. (bijvoorbeeld een titel, onderwerp of 
ISSN/ISBN). Om naar een specifieke uitgever te zoeken, zet u code PB voor de naam van 
de uitgever (bijvoorbeeld: ‘PB Elsevier’).  
 
OF 
 
Klik op een Discipline (indien deze optie beschikbaar is gesteld door de administrator 
binnen uw organisatie) om een lijst met titels passend bij dat onderwerp te bekijken. 
 
Noot: Bij iedere discipline ziet u een getal. Dit nummer geeft het aantal gerelateerde 
publicaties binnen de holdings van uw organisatie weer.  
 

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


 
Er wordt een resultatenlijst getoond.  
 

3. In de kolom die u links ziet, kunt u onder Resultaten verfijnen de weergegeven 
resultaten beperken. U kunt de lijst bijvoorbeeld terugbrengen tot enkel tijdschriften 
door onder het facet Brontype de Journal link aan te vinken.  



 
Noot: Wanneer het hokje bij Zoekbeperkingen behouden onder het zoekvenster 
aangevinkt staat, kunt u op eenvoudige wijze een nieuwe zoekopdracht doen waarop 
dezelfde parameters toegepast worden. U hoeft dan enkel een nieuwe term in te voeren 
in het zoekvenster en op Zoekopdracht te klikken. 
 

4. In de resultatenlijst kunt u, waar beschikbaar, het venster Zoeken in publicatie 
gebruiken om zoektermen in te vullen en te zoeken in de full-text artikelen van die titel.  
 
OF 
 
U kunt op de link Volledige teksttoegang klikken om alle bronnen te bekijken waarin u 
toegang heeft tot de full-text van de artikelen in deze titel. 



Noot: De Zoeken in publicatie optie wordt getoond voor publicaties die in uw EBSCO 
Discovery Service (EDS) profiel geïndexeerd zijn (beschikbaar voor EDS-klanten). 
 

 
 

5. Klik op een titel voor het gedetailleerde record van de betreffende publicatie. 
 

6. In het gedetailleerde record vindt u verdere informatie over de titel. U beschikt tevens 
wederom over de link met informatie over Volledige teksttoegang en (indien 
beschikbaar) de Zoeken in publicatie functionaliteit.  
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