
 

 
BESTANDEN VAN JE COMPUTER UPLOADEN NAAR 
REFWORKS 

 

VIA ADD-ICOONTJE  

DRAG & DROP 

 

VIA ADD-ICOONTJE  

 
OPTIE 1: 

 Open in RefWorks de folder waaraan je de referentie wilt toevoegen.  

 Klik op Add > Create new reference 
 
 

 Klik vervolgens op  
 

 
en selecteer het bestand dat je wilt toevoegen.   
 

RefWorks analyseert het document en maakt met aanwezige meta-data een referentie aan.  

 Vul de gegevens zo nodig aan of corrigeer deze. 

 Klik op Save om de referentie op te slaan. 

 
Voordeel van deze optie is dat je meteen alle ingevulde referentie-gegevens kunt zien en aanpassen.   

 

OPTIE 2: 

 Open in RefWorks de folder waaraan je de referentie wilt  
toevoegen. 

 Klik op Add > Upload document 

De verkenner opent. 

 Selecteer op je computer het bestand (.doc, .pdf) dat je wilt  
toevoegen aan RefWorks en open het.   

 RefWorks analyseert het document en maakt met aanwezige  
meta-data een referentie aan. 

 Selecteer de referentie en klik rechts op het edit-icoontje  om de gegevens zo nodig aan 
te vullen of te corrigeren.  

 Klik op Save om de referentie op te slaan. 
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DRAG & DROP 

 Open in RefWorks de folder waaraan je de referentie wilt toevoegen. 

 Open op je computer de verkenner en verklein het venster.  

 Sleep een document (.pdf, .doc) naar het Drop file gebied in 
RefWorks.  

 
 
 

 Klik op Save om de referentie op te slaan. 

 

Tip: Als je meerdere documenten hebt om aan RefWorks toe te voegen, kun je deze in 
één keer slepen naar RefWorks.  

RefWorks zal voor elk document een afzonderlijke referentie aanmaken. Controleer na 
het uploaden of de referenties correct en volledig zijn. 

RefWorks analyseert het document en maakt met aanwezige 
meta-data een referentie aan.  

Vul de gegevens zo nodig aan of corrigeer deze. 
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