Quick Reference Card
Zoeken
1.
2.
3.
4.
5.

Geef uw zoekterm / -string in.
Hier kan gebruik gemaakt worden van Booleaanse zoekoperatoren (AND, OR,
NOT).
Selecteer of er in de originele artikelen gezocht moet worden of in de engelse
vertalingen van de artikelen (In dat geval moeten engelse zoektermen
gebruikt worden).
Selecteer de taal van de documenten waarin gezocht moet
worden
Selecteer de periode waarbinnen de doorzochte documenten
online zijn gepubliceerd.
Druk op het vergrootglas om het zoeken te starten

Filteren
Na het zoeken kunt u het resultaat verder verfijnen met behulp van verschillende filters.

U kunt u ook verder filteren aan de hand van een van de tag clouds aan de rechter zijde
van het scherm.

Favorieten
Na het zoeken kunt u uw zoekopdracht opslaan als favoriet zodat u deze in het vervolg
makkelijk kunt herhalen. Hiervoor drukt u op Voeg toe aan Favorieten
. De opgeslagen zoekopdracht kun u vinden door op Favorieten
te drukken en Beheer favorieten te selecteren.

Share of voice
1. Druk op Share of voice.
2. Selecteer een of meer zoekopdrachten die je wil vergelijken.
3. Druk op Begin vergelijking.

© Copyright ByeleX

Download rapport
1. Druk op Download rapport.
2. Selecteer Openen met of Bestand opslaan.
3. Druk op OK.

Mijn account
Druk op je account login name

en selecteer Mijn account

om naar de account gegevens te gaan.

Tegoed toevoegen (4)
1. Druk op Voeg tegoed toe aan de portemonnee.
2. Selecteer een bedrag door op Voeg tegoed toe te drukken achter het bedrag.
3. Betaal via iDeal of Creditcard.

Email aanpassen (1)

Wachtwoord aanpassen (2)

1. Druk op email aanpassen.
2. Pas uw emailadres aan het druk op
Bevestigen.

Account informatie aanpassen (3)
1. Druk op verander.
2. Pas uw informatie aan en druk op
Opslaan.

1. Druk op wachtwoord aanpassen.
2. Geef uw huidige wachtwoord in.
3. Geef uw nieuwe wachtwoord in.
4. Bevestig uw nieuwe wachtwoord.
5. Druk op Opslaan.

Instellingen aanpassen (5)
1. Druk op aanpassen.
2. Pas uw instellingen aan en druk op
Opslaan.
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