d i g i ta a l a r c h i e f

Het digitale archief van Aquacultuur
Door de Redactie

In 2009 is het NGVA begonnen met het opbergen in een digitaal archief van de artikelen
die in Aquacultuur hebben gestaan. De artikelen zijn in het Open Journal System (OJS)
van de bibliotheek van Wageningen UR opgenomen. Op dit moment bevat het archief
meer dan 900 artikelen die vanaf het eerste nummer van Aquacultuur (in 1986) tot begin
2013 in Aquacultuur hebben gestaan.
Het archief is voor leden van het NGVA in
te zien mits:
- uw e-mail adres bij de secretaris bekend
is en
- de contributie aan het Genootschap is
betaald.
Het opvragen en downloaden van de volledige artikelen is alleen mogelijk wanneer
uw e-mail adres bij het secretariaat van het
NGVA bekend is en door de redactie in het
OJS is ingevoerd. Leden die hun e-mail
adres nog niet aan het secretariaat hebben
doorgegeven kunnen dit alsnog doen door
een berichtje te sturen aan secretaris@
ngva.org (Herma Klein).
Aanmelden en wachtwoord
Het adres van de webstek waar het archief
in staat is:
http://library.wur.nl/ojs/index.php/aqua
Wanneer u op deze pagina bent dan volgt
eerst een veilige procedure om uw eigen
wachtwoord aan te maken of een nieuw
wachtwoord op te vragen. Uw e-mailadres
is uw gebruikersnaam. Deze procedure
werkt alleen als u het toegestuurde e-mail
adres gebruikt.
• Klik op login
• Klik op “Wachtwoord vergeten/opvragen”
• Vul het toegestuurde email adres in en
klik op “wachtwoord terugzetten”
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• U ontvangt een e-mail om te verifiëren
of uw verzoek klopt. Volg de instructies
in de e-mail.
• U ontvangt na bevestiging een e-mail met
een nieuw wachtwoord. Volg opnieuw de
instructie.
• U kunt nu uw eigen, gemakkelijk te onthouden wachtwoord aanmaken.
Nota Bene: het kan even duren voordat het systeem
de genoemde e-mails verstuurt.

Onder “archieven” vindt u alle nummers van
Aquacultuur online. U kunt als NGVA-lid het
archief ‘full tekst’ doorzoeken op jaargang,
titel, auteur en met behulp van zoektermen.
Het is dus mogelijk om alle artikelen over
bijvoorbeeld ‘filters’ of over ‘tilapia’ op te
vragen.
Mocht u problemen ondervinden met het
aanmelden of inloggen dan kunt u contact
opnemen met servicedesk.library@wur.nl

