•
•
•
•
•

Selecteer See multimedia results, om de multimedia resultaten te zien,
of klik op Multimedia in de View By sectie van het Results Tools venster
Gebruik de Results Tools aan de linkerkant om gebruik te maken van de
Filter Options voor “relevance”, “subject”, “duration”, “media type”, etc.
Aan de rechterkant van een resultaat staan links naar Abstract Reference,
Complete Reference, Ovid Full Text (of Full Text)
Links naar bestelformulieren, externe link resolvers en de bibliotheek
catalogus kunnen door de beheerder worden toegevoegd
Gebruik Find Similar of Find Citing Articles om gerelateerde of
citerende artikelen te vinden (indien beschikbaar)

Ovid

Het starten van een Ovid sessie
•
•
•

Uitvoeropties staan bovenaan iedere pagina met resultaten; Print, Email,
Export, of Add to My Projects. Om van deze functies gebruik te kunnen maken
moeten er eerst resultaten worden geselecteerd. Dit kan m.b.v. de Select All,
Select Range of middels de individuele “checkboxes” bij de resultaten.
Print:
• Selecteer de velden voor weergave: Kies uit een voorgedefinieerde
set, of stel een eigen lijst met velden samen.
• Selecteer een Citation Style: Gebruik Ovid Labeled Citation om te
printen, mailen of te exporteren naar software voor referentiebeheer of
kies een andere export stijl (APA, MLA, Chicago etc.)
• Gebruik de Include opties om de Search History (zoekhistorie),
Annotations (notities) toe te voegen en gebruik Include URL om een link
naar de Ovid resultaten toe te voegen aan het afdrukscherm

•

Selecteer een “resource” door te klikken op de naam of
Selecteer meerdere “resources” of een “resource” groep en klik op de
Select Resources knop
Om tijdens het zoeken andere “resources” te selecteren kies Change
selecteer nieuwe “resources” en klik op Select Resource(s) of Select
Resource(s) & Run Search

Main Search Page
•
•

Email:
• Voeg adressen toe, waarbij meerdere e-mail adressen door
een comma worden gescheiden
• Ook kan een onderwerp en bericht worden toegevoegd aan de e-mail
Export:
• Gebruik Microsoft Word format voor verdere tekstverwerking
• Gebruik PDF als uitwisselingsformaat
• Gebruik .txt voor uitvoer naar een tekstbestand
• Gebruik Excel Sheet voor uitvoer naar .xslx formaat
• Gebruik Citavi/EndNote®/ProCite®/Reference Manager® voor lokaal
geinstalleerde referentie-management (RM) software
• Gebruik RefWorks voor online RM software
• Gebruik RIS format” voor Reference Manager, en EndNote Web
• Gebruik BRS/Tagged, Reprint/Medlars voor oudere RM software
• Delimited en XML zijn database import-formats

Open de Ovid URL met een browser of
Volg een Ovid link (jumpstart) op een web pagina of
Maak gebruik van Athens of Shibboleth (institutionele toegang)

Selecteer de te doorzoeken bronnen
•
•

Print, Email, Export, en My Projects
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Kies Search op de navigatiebalk en selecteer een “search mode” zoals
Basic Search of Advanced Search
Om multimedia te bekijken selecteert u Multimedia op de navigatiebalk

Basic Search
•
•
•
•
•

Voer een compleet onderwerp en klik Search
Selecteer Include Related Terms om de zoekvraag uit te breiden
Selecteer Include Multimedia voor zoekresultaten met multimedia
Filter resultaten op Relevancy om resultaten met “5 stars” te selecteren
Voeg Limits toe, of gebruik Filter By (links van de resultaten)

NB: Onder Sort By, verander de sortering van SCORE (relevantie) naar Year of
Publication aflopend (descending) om recente resultaten bovenaan te zien.

My Projects:
My Projects is een persoonlijke opslagruimte (50Mb) voor projecten en mappen
om resultaten, full text, graphics, documenten etc. op te kunnen slaan. My
Projects kent dezelfde uitvoeropties als voor zoekresultaten (Print, Email,
Export) en opties om projecten, folders en opgeslagen materiaal te verwijderen.
Voeg referenties toe aan My Projects door ze te slepen naar het My Projects
paneel in Results Tools, of door op de Add to My Projects knop te klikken.

OvidOpenAccess
• Doorzoek zowel “Open Access” als uw eigen abonnementen met één
zoekopdracht
• Selecteer de link View all Open Access results onderaan de lijst met
“Open Access” resultaten om deze apart te kunnen bekijken
• Selecteer om het OpenAccess Results ”widget” te openen/sluiten
• Open Access resultaten zijn alleen beschikbaar via Basic Search

Meer informatie: Raadpleeg de Database Field Guide door op het
informatie-icoon voor de geselecteerde “Ovid Resources” te klikken.
De Help functie over de Ovid software is op de meeste pagina’s beschikbaar en opent direct met informatie over de huidige pagina terwijl aan de
linkerkant de mogelijkheid wordt geboden om door de overige hoofdstukken van de help functie te bladeren.
Links naar trainingsmateriaal en taalopties zijn beschikbaar onderaan iedere
pagina. Meer informatie over Ovid producten: http://www.ovid.com; trainingsmateriaal en documentatie: http://resourcecenter.ovid.com

Advanced Search

OSP-0418

• Voer een zoekwoord of frase (meerwoordig begrip) in en klik op Search.
De automatische
“Mapping” suggereert termen uit de “database vocabulary” (indien
beschikbaar)
• Zoek m.b.v. Keyword (.mp.) op title, abstract, subject headings en
andere velden, voor een algemene zoekopdracht op onderwerp
• Ook is het mogelijk om te zoeken op Author, Title, Journal Name of
Book Name
• Gebruik de “checkboxes” en combineer de gewenste onderwerpen met
AND of OR of gebruik de NOT operator
• Multimedia resultaten zijn beschikbaar wanneer u Basic Search gebruikt
of als u een Keyword of veld zoekopdracht in Advanced Search uitvoert

4

Ovid Quick Reference Card ©2018

Ovid Quick Reference Card ©2018

Multi-Field Search
•
•
•
•

Search Tools (indien beschikbaar)

Voer zoektermen in en zoek in alle, of in specifieke velden
Combineer d.m.v. de AND, OR of NOT operators
Gebruik truncatie (*,$) of wildcard (#,?) symbolen om met
spellingsvarianten te zoeken
Klik op + Add New Row voor extra zoekregels

NB: Zoeken op auteur wordt automatisch uitgebreid met een * aan het eind

Doorzoek de database vocabulaire (tree of thesaurus). Voer een onderwerp
in, selecteer een “tool” uit de dropdown en klik op Search. Welke tools
beschikbaar zijn hangt af van de database. Voorbeelden zijn:
•

Map Term: doet suggesties van termen uit de database tree of
thesaurus op basis van de ingevoerde zoek term(en)
Tree of Thesaurus: gaat naar de exacte locatie in de database tree of
thesaurus voor het gekozen onderwerp
Permuted Index: geeft toegang tot één index van alle multi-woord termen.
Voer een enkel woord in en vindt alle multi-woord termen die het woord
bevatten en ook gerelateerde (“see” en “see related”) termen

•
•

Andere Search Tools geven inzicht m.b.t. subheadings, subjects, subject
classifications of publications, afhankelijk van de database(s).

Operatoren
Er zijn 4 (booleaanse) operatoren beschikbaar om zoektermen te combineren:
•
•
•

OR - voegt resultaten samen, bv. Australia or New Zealand; 2 or 3
AND - alle termen komen voor, bv. rock and roll; 1 and adult.sh.; 4 and 5
NOT - verwijdert een bepaalde term, bv. cats not dogs; 1 not 2

Truncatie en Wildcards
Truncatie en wildcard symbolen mogen worden gebruikt in Advanced
Search of Multi-Field Search mode om met spellingsvarianten te zoeken
•

•
•

Gebruik * of $ of : aan het eind van een woord, of deel van een woord,
om ongelimiteerde achtervoegsel (suffix) variaties te vinden, bv.
computer* voor computer, computers, etc. Door een cijfer toe te voegen
kan het aantal tekens in de suffix worden beperkt, bv. computer*7
Gebruik # binnen of aan het eind van een woord om precies 1 teken
te vervangen, bv. wom#n
Gebruik ? om 0 of 1 tekens te vervangen, bv. An?esthesiology, robot? of
flavo?r

Search Fields
Gebruik Search Fields om te zoeken of te bladeren in de velden van de
geselecteerde database. Voer een woord of frase in, selecteer een of meer
velden, en kies Search of Display Indexes. Keuzes kunnen ongedaan gemaakt
worden middels Clear Selected. Bij weergave van de index verschijnt naast
iedere term het twee-letterig veld label. Selecteer de relevante termen en klik
op “Search for Selected Terms”.

NB: Operatoren, truncatie, en wildcard symbolen zijn niet geldig in Basic Search

Limits
Limits (limieten) maken het mogelijk resultaten in te perken. Limieten zijn
specifiek voor de geselecteerde database(s). Veelgebruikte limieten zijn
direct beschikbaar vanaf de Main Search Page. Een overzicht van alle limieten
is beschikbaar door te klikken op de Additional Limits knop.

Search History
De zoekopdrachten en het aantal resultaten worden weergegeven in het
Search History venster. Selecteer en combineer zoekopdrachten met de
AND of OR operator (Let op: alleen voor Search Type “Advanced”). Het is
ook mogelijk om direct in de zoekbalk te typen d.m.v. de nummers van de
zoekregels (bv. 1 not 2). Verwijder zoekopdrachten door ze te selecteren en
daarna de Remove Selected knop te gebruiken. Verfijn de resultaten of de
weergave d.m.v. de Results Tools aan de linkerkant van de resultaten.

Search Results
Resultaten die horen bij de meest recente zoekopdracht worden lager op het
scherm weergegeven. U kunt omlaag “scrollen”, of vanuit de “Search History”
op “Display” klikken om resultaten te bekijken.
•

Find Citation (indien beschikbaar)
Find Citation doorzoekt elke combinatie van title, journal, author, volume,
issue, page, publication year, publisher, unique identifier, (accession number)
of DOI.
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Resultaten verschijnen standaard in citatie weergave, inclusief
auteur, titel en bron informatie
• Het View menu maakt het mogelijk om snel te wisselen tussen titel (Title),
of citatie (Citation) weergave
• Indien de citatieweergave een samenvatting (abstract) bevat wordt ook
een
“inline Abstract view” aangeboden
• Books@Ovid resultaten bevatten een passage uit een boek
• Journals@Ovid resultaten bevatten een PDF (indien beschikbaar)
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