Find it @ H/Library
Voorbeeld zoekactie in Google Scholar
Voorbeeld zoekactie in de databank Sociological Abstracts

Google Scholar
Een belangrijk zoeksysteem voor het vinden van wetenschappelijke artikelen is Google Scholar
(http://scholar.google.nl). Het is mogelijk om bij de voorkeursinstellingen in Google Scholar aan te geven dat
Find it weergegeven moet worden in de lijst met zoekresultaten via: Instellingen - Bibliotheeklinks: De
Haagse Hogeschool.

Fig. 1 Voorkeursinstellingen in Google Scholar opslaan

Als je binnen de hogeschool gebruik maakt van Google Scholar (of buiten de hogeschool, na inloggen:
(http://ezproxy.hhs.nl:2048/login?url=http://scholar.google.nl) dan zie je automatisch de link naar Find it bij de
zoekresultaten in Google Scholar verschijnen.
Als je aan de rechterkant van het resultatenscherm Find it ziet staan en je klikt er op, dan krijg je direct de full
text te zien. Als onder het record Find it staat en je klikt daar op, dan verschijnt het Find it menu met de
diverse opties.
Voorbeeld zoekactie in Google Scholar
In Google Scholar wordt een zoekactie uitgevoerd met de termen: internet youth Australia. In de lijst met
zoekresultaten is bij sommige artikelen aan de rechterkant de Find it link te zien:
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Fig. 2 Zoekresultaten met verwijzing naar Find
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Als je daar op klikt, wordt direct de full text versie van het artikel geopend of de pagina waar de full text te
vinden is.
Bij artikelen waar niet direct full text beschikbaar is, wordt in elk geval onder het record bij Meer de link naar
Find it getoond om verder te kunnen zoeken, het artikel via IBL aan te vragen, of gebruik te maken van citatie
hulpmiddelen:

Fig. 3 Menu, indien artikel niet full text beschikbaar is
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Voorbeeld aan de hand van een zoekactie in de databank Sociological Abstracts
In de bibliografische databank Sociological Abstracts wordt gezocht met de termen internet and youth:
In de lijst met zoekresultaten is het groene button van Find it onder elk record te zien:

Fig. 4 Overzicht zoekresultaten met verwijzing naar Find

it @ H/Library

Als je op de Find it button klikt, dan kom je automatisch bij het full text artikel terecht als de full tekst
beschikbaar is. Als full text niet direct beschikbaar is, dan verschijnt een uitgebreider menu:

Fig. 5 Menu, indien artikel niet full text beschikbaar is

Onder Continue search in en Document delivery worden alternatieven aangeboden om toch te proberen de
full text te bemachtigen.
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