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maire en secundaire diensten. De
primaire diensten, zoals een verwijzing naar de full text van een
artikel of een treffer in de catalogus van de RUG, worden uiteraard
direct in het primaire menu aangeboden. Secundaire diensten
zoals een zoekactie binnen Google Scholar zijn te vinden op een
vervolgscherm (te vinden onder
‘Meer services’ of ‘Advanced’)
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RUGplanner
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Achtergronden van de nieuwe
elektronische RUG-agenda
In het vorige nummer van Pictogram
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Links

elekTijdschr/index
• In de zogeheten associatieve links, rechts op deze webpagina, staat een directe link naar de Citatie Linker.

