
Introductie 
 
Full Text Finder is EBSCO’s tool die u een overzicht van alle digitale informatiebronnen van uw 
bibliotheek en links naar de inhoud biedt. Met de voorspellende zoekfunctionaliteit vinden 
gebruikers gezochte publicaties snel en kunnen zij hun zoekopdracht beperken tot de full-text van 
een specifieke titel. De oplossing omvat tevens een linkresolver en functionaliteiten waarmee u uw 
holdings en links beheert.  
 
Full Text Finder biedt gebruikers een intuïtieve zoekmethode voor tijdschriften, e-books en artikelen, 
terwijl het de bibliotheek een effectieve manier van beheren van de holdings biedt. 
 
 

Functionaliteiten 

 
1. Zoekvenster 

Full Text Finder kent een zeer geavanceerde auto-complete functionaliteit die anticipeert op 
wat een gebruiker zoekt en elimineert de noodzaak om door een volledige alfabetische lijst 
te gaan om een titel te vinden. 
 

2. Huidige zoekopdracht 
Bekijk uw huidige zoekselecties en bewerk deze door geselecteerde items te verwijderen. 
 

3. Zoeken op vakgebied 
Verfijn uw zoekopdracht door een of meerdere vakgebieden te selecteren. 
 



4. Filters 
Verfijn uw zoekopdracht direct vanuit de pagina met zoekresultaten. 
 

5. Facetten 
Filter uw zoekresultaten op onderwerp, brontype, uitgever en meer. 
 

6. Zoekfilters behouden 
Wanneer u dit hokje aanvinkt, kunt u een nieuwe zoekopdracht uitvoeren waarbij dezelfde 
zoekinstellingen toegepast worden; u hoeft enkel de nieuwe zoekterm in te voeren. 
 

7. In publicatie zoeken 
Vul zoektermen in en vind de relevante full-text artikelen in die publicatie. Dit wordt enkel 
automatisch toegepast bij een integratie in EBSCO Discovery Service.  
 

8. Toegang tot de full-text 
Klik op het plusje voor informatie over alle bronnen waarin u de full-text van de artikelen uit 
de genoemde bron kunt bekijken.  
 

9. Resultaten sorteren 
De zoekresultaten worden automatisch gesorteerd op relevantie. U kunt dit indien gewenst 
aanpassen naar sortering op titel. 

 
 

Beheer van holdings en links 
 
Full Text Finder bevat tevens een tool voor het beheer van uw holdings en links (Holdings & Link 
Management – HLM). Met de gebruiksvriendelijke administratieve module kunt u zowel alle digitale 
als alle printholdings van uw bibliotheek beheren. HLM biedt gestroomlijnde werkprocessen, 
autopopulatie voor bronnen die u via EBSCO bestelt, en een handige functionaliteit waarmee u 
leveranciers, pakketten en titellijsten kunt zoeken. 
 
 

Links naar meer informatie 
 
Wat is FTF? Bekijk de infographics 
Van A-to-Z naar Full Text Finder 
EBSCO introduceert Full Text Finder 
 
Bekijk de video’s 
Nieuwe tool Full-Text Finder helpt tijd besparen 
Holdings and Link Manager stroomlijnt werkprocessen 
Vergelijking EBSCO A-to-Z en Full-Text Finder 
 

http://www.ebscohost.com/uploads/general/FTF_8_5_14.pdf
https://discovery.ebsco.com/files/pulse-images/FTF_Infographic_NL.jpg
https://discovery.ebsco.com/pulse/article/nieuwe-tool-full-text-finder-helpt-tijd-besparen-bekijk-de-video
https://discovery.ebsco.com/pulse/article/holdings-and-link-manager-stroomlijnt-werkprocessen-bekijk-de-video
https://discovery.ebsco.com/pulse/article/vergelijking-ebsco-a-to-z-en-full-text-finder-bekijk-de-videos


Lees meer op onze blog 
Van het vertrouwde alfabetische zoeken naar een nieuwe zoekmethode voor publicaties 
Toepassing anticipatie bij het zoeken naar publicaties met Full Text Finder 
 
Bekijk trainingsopties, veelgestelde vragen, tutorials en meer 
Full Text Finder Migration Support Center 
 
 

https://discovery.ebsco.com/pulse/article/van-het-vertrouwde-alfabetische-zoeken-naar-een-nieuwe-zoekmethode-voor-pub
https://discovery.ebsco.com/pulse/article/toepassing-anticipatie-bij-het-zoeken-naar-publicaties-met-full-text-finder
http://support.ebsco.com/fulltextfinder

