
 

 

OVERSTAPPEN OP DE NIEUWE REFWORKS  
Er zijn genoeg redenen om over te stappen op de nieuwe RefWorks. Maar er zijn ook een aantal 
zaken waarmee je rekening moet houden. 

De oude versie van RefWorks (Legacy) is nog tenminste tot eind 2017 beschikbaar. Je hebt dus ruim 
de tijd om over te stappen.  

Kijk hieronder wat voor jou het beste tijdstip is om over te stappen en waar je eventueel rekening mee 
moet houden.  

Heb je nog geen RefWorks account? Begin dan meteen in de nieuwe RefWorks.    

 

 

WAARMEE MOET JE REKENING HOUDEN? 

WANNEER OVERSTAPPEN?  

HOE OVERSTAPPEN? 

WAAROM WEL OVERSTAPPEN? 

WAAROM WACHTEN MET OVERSTAPPEN? 
 

 

WAARMEE MOET JE REKENING HOUDEN? 

Je account gaat niet vanzelf over op de nieuwe RefWorks. Je maakt een nieuw account aan en 
kopieert al je gegevens naar dat nieuwe account. Dat is niet ingewikkeld en RefWorks helpt je erbij.  

RefWorks is nog volop in ontwikkeling, in de loop van 2016 zullen nog een aantal functionaliteiten 
worden toegevoegd en verbeterd.  

COMPATIBILITEIT DOCUMENTEN MS WORD  

De huidige Write-N-Cite (4.4.1376) voor MS Word (Windows/Mac) kan niet overweg met documenten 
die gelinkt zijn aan verschillende RefWorks versies. Q4/2016 komt een update van Write-N-Cite 
waarin dit verholpen is.  

Voor MS Word 2016 is dat probleem opgelost.  

SAVE TO REFWORKS 

 Save to RefWorks werkt nog niet in alle browsers en met alle databanken even goed. Het kan 
voorkomen dat je een andere browser moet gebruiken dan je gewend bent. Gebruik bij 
voorkeur Firefox.  

 Het lukt nog niet altijd om met Save to RefWorks beschikbare full-tekst te importeren. Dit 
wordt naar verwachting in Q4/2016 opgelost. RefWorks slaat wel de referentie en de link naar 
de full-tekst op.  

Save to RefWorks werkt ondanks het bovenstaande nu al veel beter en prettiger dan RefGrabit.  

 
 

CREATING TOMORROW                                                                        HVA BIBLIOTHEEK | juli 2016 



 

WANNEER OVERSTAPPEN? 

Wat het beste tijdstip is om over te stappen hangt voor een groot deel af van je besturingssysteem en 
met welke tekstverwerker je werkt (zie afbeelding). 

Ben je al begonnen bent met een paper? Dan kun je beter wachten met overstappen tot je daarmee 
klaar bent.  

 Afbeelding: Wanneer overstappen op de nieuwe RefWorks? 

 

 

HOE OVERSTAPPEN?  

Als je inlogt in de oude RefWorks verschijnt bovenaan een link met de melding  
“Move to the New RefWorks…”.  

 

 

 

 

Door de link te volgen maak je een account aan bij de nieuwe RefWorks en worden al je gegevens, 
folders en attachments naar de nieuwe RefWorks gekopieerd.  

Deze optie blijft tot eind 2017 bestaan. Tot dan kun je zelf bepalen wanneer je over stapt.  

Een aantal maanden voordat de oude RefWorks verdwijnt, eind 2017, begint het proces automatisch 
zodra je inlogt bij e oude RefWorks.  
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