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ZOEKEN IN BOOKS 24X7  

 

EENVOUDIG ZOEKEN 

BROWSE TOPICS 

VERFIJNEN 

UITGEBREID ZOEKEN 

TIPS & TRUCS 
 

 
EENVOUDIG ZOEKEN 

Direct vanaf de homepage kun je eenvoudige zoekacties uitvoeren in het zoekvenster.  

 

Onder All Content vind je een uitklapmenu waarmee je op titel, auteur, uitgever of ISBN kunt zoeken.  
Onder All Collections  kun je aangeven of je in alle collecties wilt zoeken of in een deelcollectie. 

  

Vul een of meerdere Engelstalige zoektermen in en klik op de rode GO-button. 

Tijdens de invoer geeft Books 24X7 je al Search hints… . Daar kun je gebruik van maken of gewoon je 
eigen zoekwoorden ingeven. 

Bij meerdere zoektermen zoekt Books 24x7 automatisch met AND: alle genoemde woorden moeten 
ergens voorkomen, maar niet per se naast elkaar. 

Wil je artikelen met de ene óf de andere term vinden, maak dan gebruik van OR. 
Voorbeeld:  shops OR supermarkets. 

Je kunt een of meerdere tekens aan het eind van een zoekterm vervangen door een asterix *.  

Zo vind je met  innovat* onder andere resultaten met innovative, innovation innovator en innovators. 
 
In Books 24x7 kun je ook zoeken met een woordcombinatie, bijvoorbeeld corporate governance. 
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BROWSE TOPICS 

 

In plaats van zoekvenster te gebruiken  kun je ook bladeren door de 
onderwerpen. 

Rechts op het startscherm staat de optie Browse Topics. 
Maak eerst een keuze in het zoekvenster onder View by:  
De HvA heeft alleen toegang tot de volgende collecties:  

 Business Topics  

 Engineering Topics 

 Finance topics 
 
Per topic krijg je een keuzelijst van deelonderwerpen die je 
verder kunt uitklappen door op het gele driehoekje  te 
klikken. 

 
 
 
 
 
 
 

VERFIJNEN 

Zowel bij eenvoudig zoeken als bij browsen kun je de resultatenlijst verfijnen met behulp van de 
filterknop. Die vind je rechts in de grijze horizontale balk boven de resultatenlijst. Klik op het plusje 
ernaast om in het filtermenu te komen.  

 

 
Je kunt kiezen voor bepaalde documenttypen, bepaalde folders, (copyright)datum en aantal pagina’s. 
Maak je keuze en klik op de filterbutton.  

N.B. Filterinstellingen blijven actief totdat je ze echt wist (clear-button). 
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Search within  

Met Search Within kun je verder zoeken binnen een resultatenlijst. Het zoekvenster voor Search Within 
vind je in de grijze balk boven de resultatenlijst. Voeg de gewenste zoekterm(en) toe en klik op Search. 
Bij elke volgende resultatenlijst kun je dit herhalen. Tot slot kun je nog verder filteren met de filteropties. 

 

 
UITGEBREID ZOEKEN 

Voor een preciezere zoekactie klik rechts van de rode GO-button op Advanced Search om naar het 
formulier voor uitgebreid zoeken te gaan. 

 

 
Het formulier is verdeeld in drie blokken, die elk aanvullende criteria bieden waarmee je je zoekopdracht 
verder kunt verfijnen.  
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In het bovenste blok van het formulier

 

kies je zorgvuldig in welk veld de zoektermen moeten voorkomen:

 

 
Content: Full Text – Doorzoek de volledige tekst van publicatie, inclusief de beschrijvende velden.  

General Info: All – Doorzoek alleen de beschrijvende velden (titel, auteur, uitgever, etc.) 

General Info: - Titles, - ISBNs, - Authors/Speakers, Publishers – Doorzoek alleen het specifieke 
beschrijvende veld. 

Voer in de zoekbalk rechts één of meerdere zoektermen in. 

 
 
 
In het keuzemenu eronder kies je vervolgens hoe de zoekwoorden in de resultaten moeten voorkomen: 

 

 
Words in proximity – Resultaten worden gerangschikt naar hoe dicht de zoektermen bij elkaar staan 
binnen dezelfde pagina. 

Any words – Minstens één van de opgegeven zoektermen moet voorkomen in het zoekresultaat. 

All words - Alle opgegeven zoektermen moeten voorkomen in het zoekresultaat.  

Exact Phrase – De zoektermen moeten in de opgegeven volgorde naast elkaar voorkomen.  

Boolean – Herkent AND, OR, en NOT in je zoekstring als Booleaanse operatoren. 
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In het middelste blok van het zoekformulier kies je een onderdeel uit de verzameling deelcollecties om te 
doorzoeken.  
 
Doorzoek de hele collectie (All Collections) of één van de deelcollecties uit Books 24x7. 

 

 

 
 
In het onderste blok kun je nog meer zoektermen toevoegen die je zoekactie wel of juist niet moet 
bevatten.  

 

 
Onderaan kun je aangeven of de publicaties voor, na of in een bepaald jaar gepubliceerd moeten zijn. 

 

Aan de rechterkant kun je ook voor deze woorden aangeven hoe de  
woorden in de zoekresultaten moeten voorkomen. 

 

 

 

 

 

Klik op de rode GO-button rechtsboven in het zoekformulier. 
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TIPS & TRUCS  

Books24X7 beschikt over een uitstekende HELP-functie om nog beter gebruik te kunnen maken van de 
mogelijkheden die deze databank biedt. Je komt hier via de button SUPPORT of via het tabblad Help 
rechtsboven op het startscherm. 

 
 
Via een tussenscherm kun je dan naar de Quick Reference Cards.  
 
Daar vind je uitleg over alle mogelijkheden van Books 24x7.  
Als je meer samen met anderen wilt doen kijk dan eens onder Share a Link.  
Als je regelmatig op de hoogte gehouden wilt worden kijk dan bij RSS Feeds.  
 

  


