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Alternatieven voor SDI’s
Informatie op internet wijzigt snel. Er zijn verschillende manieren om bij te blijven. Door deze goed
in te zetten, laat je informatie automatisch voor jou werken! Voorbeelden van alternatieven van
SDI’s: BrowZine, RSS-feeds & Alerts en JournalTOCs.
Tip 1:
Maak voor de databanken van Xplora een account aan. Dit is o.a. nodig om alerts
automatisch naar je e-mail door te laten sturen.
Tip 2:
Een artikel of boek gezien dat niet vrij toegankelijk is? Vraag het aan via Xplora.
Xplora.breda@avans.nl
Xplora.denbosch@avans.nl
Elke aanvraag van een titel uit een andere collectie in Nederland of uit het buitenland is
voor docenten, lectoren en voor afstudeerders gratis. Dit doet Xplora via het
Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) of via Subito.
Aanvragen i.v.m. promotieonderzoek moeten wel betaald worden.
Kosten hiervan op aanvraag.
BrowZine
Maak je eigen tijdschriftenplankje
BrowZine is een app waarmee je wetenschappelijke tijdschriften kunt lezen op
je tablet, iPhone, Android of Kindle. Met BrowZine blader je door jouw eigen
verzameling en kun je artikelen delen en bewaren. Je stelt als het ware je eigen
tijdschriftenplankje samen. Zo heb je altijd toegang tot de nieuwste nummers.
Tijdschriften van de grotere internationale uitgevers en diverse Open access
tijdschriften zijn met BrowZine te lezen.
RSS-feeds
Een handig hulpmiddel op het internet is een RSS-feed. RSS staat voor Really Simple Syndication
of Rich Site Summary. Op veel websites kun jij je hiervoor aanmelden. Je krijgt vanzelf een
berichtje in je reader als er nieuwe artikelen geplaatst zijn op de betreffende website. Je hebt dus
een account van een feed reader nodig, zoals http://www.feedly.com. Maar het is ook mogelijk om
dit automatisch via je mail te doen. Hoe werkt het meestal? Klik op het RSS-symbool met de
rechtermuisknop en kopieer de short cut naar je feed reader.
Op websites kun je RSS-feeds herkennen aan het volgende symbool:
Een RSS-feed is ook via de favorieten in te zien. Klik op het
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Alerts voor Xplora-databanken en het internet
Kaluga.avans.nl
Kaluga is de toegangspoort naar Xplora-bronnen. Zowel digitaal als fysiek. Je kunt je zoekopdracht
opslaan. Iedere keer als er een nieuw artikel verschijnt binnen de scope van je zoekopdracht, krijg
je een melding hiervan.
Hoe werkt dit? Zoek eerst op je onderwerp. Gebruik de filters aan de linkerzijde om je resultaten
aan te scherpen. Als je goede resultaten krijgt, klik dan met rechts op het RSS-symbool en kopieer
de short cut in de feed reader.

SpringerLink
Wetenschappelijke tijdschriften zijn toegankelijk via de databank SpringerLink. Het is mogelijk om
je te “abonneren” op een titel. Zo krijg je de meest recente inhoudsopgave via e-mail. Het is ook
mogelijk om dit te doen voor een zoekopdracht.
Hoe werkt dit voor een tijdschrifttitel?
Selecteer de discipline (bijv. Economics of Business & Management). Verfijn daarna op Journal om
een lijst te krijgen met alle titels binnen het betreffende domein. Kies een tijdschrifttitel. Alerts
krijg je op twee manieren: met het RSS-symbool en met “Register for journal updates”.
Met het RSS-symbool:

Met “Register for journal updates”:
Klik hierop. Op volgende pagina kun je bij Alerts for this journal je e-mailadres opgeven.
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Hoe werkt dit voor een zoekopdracht naar een specifiek onderwerp?
Zoek m.b.v. van de filters aan de linkerzijde naar informatie over je onderwerp. Stel bij Date
Published (in het midden van de pagina) een datumrange in. Bijv. artikelen gepubliceerd tussen
2010-2014. Daarna gebruik je het RSS-symbool.

Academic Search Elite en Business Source Elite
Ook hier kun je jouw zoekopdracht opslaan. Iedere keer als er een nieuw artikel verschijnt binnen
de scope van je zoekopdracht, krijg je een melding hiervan. Hetzelfde kan voor tijdschrifttitels.
Hoe werkt dit voor een zoekopdracht naar een specifiek onderwerp?
Zoek eerst met de filters. Als je goede resultaten krijgt, klik dan bovenin op Search History. De
Search History klapt vervolgens open. Hier zie je een opsomming van je zoekopdrachten. Selecteer
de zoekopdracht met de beste resultaten.

Klik met rechts op het RSS-symbool en kopieer de short cut in de feed reader. Of: klik met links en
je krijgt een pop-up. Hier kun je kiezen voor RSS-feeds of voor verzending naar je e-mail.
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Hoe werkt dit voor een tijdschrifttitel?
Klik bovenin op Publications. Je krijgt dan de complete lijst van alle titels, dus niet alleen de
tijdschrifttitels. Vervolgens kun je hierin zoeken om specifiekere titels te krijgen. Zoek bijv. op
Subject & Description (= trefwoorden). Kies ook het onderste zoekveld.

Je ziet vervolgens een lijst met titels verschijnen over je onderwerp.

Klik met rechts op het RSS-symbool en kopieer
de short cut in de feed reader.
Of: klik met links en je krijgt een pop-up. Hier
kun je kiezen voor RSS-feeds of voor verzending
naar je e-mail.

Wiley
Tijdschriften zoals, Bulletin of Economic Research, zijn beschikbaar in Wiley. Het is mogelijk om je
te “abonneren” op een titel. Zo krijg je de meest recente inhoudsopgave via e-mail.
Het mooie van Wiley is, dat je een complete lijst kan opvragen waarop je per titel aanvinkt dat je
daarvan de inhoudsopgave wilt ontvangen. Je hoeft dit dus niet per titel te doen.
Hoe werkt dit voor een tijdschrifttitel?
Kies op de homepage je vakgebied. Scrol op de volgende pagina naar beneden om de knop Select
Titles te vinden. Klik daarop.
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Je ziet een lijst met titels verschijnen. Kijk naar de titels en vink aan welke je interessant lijken om
te volgen. Daarna klik je op “Get email alerts”. Je keuze kun je uiteraard later aanpassen. Dit doe
je via jouw profielpagina.

Hoe werkt dit voor een zoekopdracht naar een specifiek onderwerp?
Zoek artikelen over je onderwerp. Gebruik de filters om het preciezer te krijgen. Zodra je tevreden
bent over het resultaat, klik je op Save Search.

Je zoekopdracht wordt opgeslagen in je Wiley-profiel. Dit doe je door op Activate Search Alert te
klikken. Je krijgt dan regelmatig nieuwe zoekresultaten in jouw mail. Ook deze opdracht is via je
Wiley-profiel aan te passen en uit te zetten.
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Science Direct
Tijdschriften zoals, European Management Journal, zijn beschikbaar in Science Direct. Het is
mogelijk om je te “abonneren” op een titel. Je ontvangt een melding over de inhoudsopgave en/of
te verschijnen artikelen.
Hoe werkt dit voor een tijdschrifttitel?
Kies op de homepage je vakgebied.

Op de volgende pagina kun je eventueel meer
of minder selecteren. Dit doe je door op de
plusjes te gaan staan en vakjes aan of uit te
zetten. Klik op Apply.
In het voorbeeld (rechts) staat alles “aan” in
twee categorieën.
Op de volgende pagina krijg je een overzicht met alle afzonderlijke titels die vallen binnen jouw
selectie. Hier kun je drie velden aanpassen naar:

All titles

All journals

All access types
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Daarna kun je per titel aangeven hoe je een alert wilt ontvangen. Via RSS (= Get new article feed)
of via mail (= Subscribe to New Article Alerts).

Hoe werkt dit voor een zoekopdracht naar een specifiek onderwerp?
Zoek artikelen over je onderwerp. Gebruik de filters om het preciezer te krijgen. Zodra je tevreden
bent over het resultaat, klik je op Save Search Alert of op RSS.

Kies je voor Save Search Alert, dan kun je de zoekactie nog een naam geven en aangeven hoe
vaak je een mail wilt ontvangen.

Sage
Tijdschriften zoals, Organization & Environment, zijn toegankelijk in Sage. Het is mogelijk om je te
“abonneren” op een titel. Je ontvangt een melding als er nieuwe artikelen verschijnen. Dit werkt
met het RSS-symbool. Sage biedt 5 verschillende feeds per tijdschrift. Met een Sage-account, kan
dit ook.
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Hoe werkt dit voor een tijdschrifttitel?
Aan de rechterzijde van de pagina zie je deze knop.
Klik hierop.
Na inloggen voor je Sage-account, kun je alerts gaan aanmaken.
Er zijn verschillende e-mail alerts mogelijk per tijdschrifttitel:

TOC: Full Table of Contents alerts will send you a listing of all articles within an
issue, with links to the abstracts.

TOC Awareness: Table of Contents Awareness Alerts will send you a link to the
complete TOC online (will not include a list of articles within the alert itself).

Announcements: Announcement Alerts will keep you up to date with special journal
news or related events.

OnlineFirst: OnlineFirst Alerts notify you of new articles published ahead of print.
You will receive alerts as each OnlineFirst article is posted online
Sage heeft tijdschrifttitels gegroepeerd rond vier domeinen:

Social Sciences & Humanities;

Health Sciences;

Life & Biomedical Sciences;

Materials Sciences.
Binnen het domein Social Sciences & Humanities, vind je titels die passen bij jouw academie.
Klik het (sub)domein open en selecteer de titels. Kies ook op welke wijze je een e-mail alert wilt
ontvangen. Bevestig met Save.

Hoe werkt dit voor een zoekopdracht naar een specifiek onderwerp?
Zoek artikelen over je onderwerp. Gebruik geavanceerd
zoeken om filters toe te passen.
Zodra je tevreden bent over het resultaat, klik je op Save as
Alert aan de rechterzijde. De e-mail alert wordt opgeslagen
in je Sage-account

8

Domein Economie Breda, versie 28 oktober 2015

Google (Scholar) Alerts
Het is mogelijk om meldingen te maken in Google met http://www.google.com/alerts en met
Scholar.avans.nl. Je maakt een Alert twee keer aan als je zowel in Google Scholar als in Google wilt
laten zoeken. Om alerts aan te kunnen maken en op te slaan is een Google-account nodig. Je kunt
deze alerts zelf beheren.
Google.com/alerts
Zoek literatuur over jouw onderwerp. Google geeft direct een indruk van de resultaten van je
zoekactie. Ben je tevreden over de titels, dan sla je de zoekactie op met Create alert.

Google Scholar
Klik bovenin op Meldingen.

Klik daarna op Melding Maken, voer trefwoorden in en sla de melding op.

JournalTOCs
Dit is de grootste gratis collectie van wetenschappelijke Tables of Contents (= TOCs =
inhoudsopgaves). Het bevat vele tijdschriften m.b.t. Business & Economics. Het is voor
onderzoekers, docenten en studenten die op zoek zijn naar de meest actuele wetenschappelijke
open access artikelen. JournalTOCs geeft een melding in je mail als er een nieuwe editie verschijnt
van door jou gevolgde tijdschriften (= Followed journals). Dit kan ook voor zoekopdrachten.
Om hier gebruik van te maken, is een account nodig. Met dit account kun je beheren welke
tijdschriften je volgt en welke zoekopdrachten je gebruikt. Je kunt max. 30 tijdschriften volgen en
max. 100 zoekopdrachten gebruiken.

De JournalTOCs zijn te vinden op: http://www.journaltocs.ac.uk/
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Hoe werkt dit voor tijdschrifttitels?
Open Browse en kies Subjects.
Kies bijvoorbeeld Business & Economics. Kies
daarna een sub gebied, bijvoorbeeld Small
Business. Selecteer de tijdschrifttitels die je wilt
volgen door deze aan te vinken.

Hoe werkt dit voor een zoekopdracht naar een specifiek onderwerp?

Zoek artikelen over je onderwerp via Search.
Selecteer Search for Articles by Keywords.

Als je tevreden bent met het resultaat ga je naar je profiel. In je profiel kun je de zoekopdrachten
opslaan. Bewaar de zoekopdracht die je wilt gebruiken, de andere kun je verwijderen.

Is je zoekopdracht opgeslagen, dan selecteer je tot slot hoe je op de hoogte wilt worden gehouden
van nieuwe artikelen. Dit kan via e-mail en via RSS.

Klik op jouw keuze en je ziet een melding om je keuze te bevestigen.

Met de knop Un-save en daarna de knop Delete, kun je de zoekopdrachten uitzetten en
verwijderen.
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