
RUGlinks, het systeem dat de ver-

schillende informatiebestanden 

van de bibliotheek op een intel-

ligente manier met elkaar linkt, 

heeft een vernieuwing ondergaan. 

Iedereen die in een bestand zoals 

Web of Science of PiCarta bij een 

gevonden record klikt op het be-

kende RUGlinks icoontje zal kun-

nen opmerken dat de lay-out van 

de diverse onderdelen van RUG-

links flink is aangepast. Naast de 

aanpassing van de lay-out is een 

aantal interessante nieuwe func-

ties toegevoegd aan de ruime 

mogelijkheden die RUGlinks al 

kende.

Allereerst zijn nagenoeg alle 

schermen en functies tweeta-

lig gemaakt (Nederlands en En-

gels). Daarnaast wordt nu in het 

RUGlinks menuscherm een on-

derscheid gemaakt tussen pri-
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mogelijk beschikbare gegevens in 

te vullen.

Behalve voor artikelinformatie 

kan de Citatie Linker ook gebruikt 

worden om full text boeken te 

raadplegen. De gegevens van 

duizenden volledige full text boe-

ken zijn hiervoor in de database 

van RUGlinks opgenomen. Deze 

boeken kunnen het beste via het 

ISBN of desgewenst via titelwoor-

den worden opgezocht in de Ci-

tatie Linker.

Overzichten van 

elektronische tijdschriften

Inmiddels zijn er al meer dan 

22.000 full text tijdschriften voor 

de RUG beschikbaar, soms met 

een uitgebreid archief tot ver in de 

vorige eeuwen. Zo is een tijdschrift 

als ‘The Lancet’ bijvoorbeeld vol-

ledig full text beschikbaar vanaf 

het allereerste nummer van 5 ok-

tober 1823 tot heden.

De veelgeraadpleegde overzich-

maire en secundaire diensten. De 

primaire diensten, zoals een ver-

wijzing naar de full text van een 

artikel of een treffer in de catalo-

gus van de RUG, worden uiteraard 

direct in het primaire menu aan-

geboden. Secundaire diensten 

zoals een zoekactie binnen Goo-

gle Scholar zijn te vinden op een 

vervolgscherm (te vinden onder 

‘Meer services’ of ‘Advanced’)

In dit vervolgmenu kan men een 

aantal nieuwe opties vinden: zo is 

het nu mogelijk om automatisch 

een referentie te genereren bij 

een gevonden artikel en wordt er 

automatisch aan deze referentie 

een URL gekoppeld naar de full 

text van het betreffende artikel.

Citatie Linker

Een geheel nieuwe optie is de Ci-

tatie Linker. Met deze functie kan 

men met (minimale) gegevens na-

zoeken of er full text voor de me-

dewerkers en studenten van de 

RUG beschikbaar is. Doorgaans 

heeft RUGlinks maar enkele ge-

gevens nodig om te achterhalen 

óf en waar full text of andere be-

schikbare informatie te vinden is. 

Zo volstaat meestal al bijvoor-

beeld het invullen van het Pubmed 

ID om de volledige titelgegevens 

van een artikel terug te vinden en 

de full text aan te bieden. Om op-

timale resultaten te krijgen is het 

echter wel aan te raden om zo veel 
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ten met de full text elektronische 

tijdschriften waar men vanuit de 

RUG toegang toe heeft, zijn in de 

vernieuwde versie van RUGlinks 

met een aantal extra zoek- en se-

lectiemogelijkheden uitgebreid.

Een belangrijke nieuwe ontwikke-

ling is de mogelijkheid om de tijd-

schriften nu ook op onderwerp te 

kunnen selecteren. Nagenoeg alle 

tijdschriften zijn opgenomen in ze-

ventien hoofdrubrieken en hon-

derden subrubrieken. Doorgaans 

zijn de tijdschriften in verschillen-

de (sub)rubrieken opgenomen. 

Deze onderwerpsindeling is te 

vinden onder het kopje ‘Catego-

ry’ in alle overzichten van de elek-

tronische tijdschriftenlijst.

Verder zijn er nu diverse zoekmo-

gelijkheden ontwikkeld op titel-

woorden, ISSN en uitgever.

Combinaties van zoekopdrachten 

zijn uiteraard ook mogelijk. Zo 

kan men bijvoorbeeld alle elek-

tronische tijdschriften van Else-

vier ScienceDirect selecteren die 

vallen onder de hoofrubriek ‘Che-

mistry’.
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RUGplanner

In het vorige nummer van Pictogram 

was al te lezen dat de RUG eind dit jaar 

een nieuwe elektronische agenda voor 

medewerkers in gebruik gaat nemen: de 

RUGplanner.

Achtergronden van de nieuwe 

elektronische RUG-agenda

Met ingang van 5 december a.s. is 

de RUGplanner beschikbaar voor 

RUG-medewerkers. Medewerkers 

die nu via hun faculteit of dienst 

gebruik maken van een elektroni-

sche agenda, kunnen vanaf deze 

datum geen afspraken meer ma-

ken via hun ‘oude’ agenda. Het is 

de bedoeling dat iedereen daar 

de RUGplanner voor gaat gebrui-

ken. De oude agenda kan nog wel 

tot 1 maart 2006 geraadpleegd 

worden. 

Eén van de hoofdredenen voor 

de invoering van de RUGplanner 

was de steeds groter wordende 

behoefte om via de elektronische 

agenda afspraken te kunnen ma-

ken met collega’s van een andere 

dienst of faculteit. Tot nu toe was 

dat niet mogelijk

Afspraken overzetten

De RUGplanner is beschikbaar 

voor alle RUG-medewerkers met 

een p-nummer (personeelsnum-

mer), ook wel bekend als RUG-

nummer. Dit nummer en het 

bijbehorende wachtwoord wordt 

ook gebruikt voor toegang tot 

andere universitaire voorzienin-

gen, zoals RUGmail. De manier 

waarop de RUGplanner wordt 

aangeboden, kan per universiteits-

onderdeel verschillen. Over het al-

gemeen zal dit in de vorm van een 

icoontje gebeuren, net als de ove-

rige computerprogramma’s. 

Links

• De vernieuwde tijdschriftenlijst en de Citatie Linker zijn 

te raadplegen via de Bibliotheekportal van de RUG:

 www.rug.nl/bibl iotheek/catalogiBestanden/ 

elekTi jdschr/index

• In de zogeheten associatieve links, rechts op deze web-

pagina, staat een directe link naar de Citatie Linker.
<
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