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Voor de invoer in Pure, heeft jouw invoerder minimaal onderstaande gegevens nodig.
Publicatie: geschreven door de onderzoeker(s)
•

DOI, link of PDF -> vaak staat er voldoende informatie in de publicatie zelf

•

Bij PDF: aangeven of deze openbaar mag

•

Auteur(s)

•

Titel

•

Datum (in ieder geval het jaar)

•

Soort publicatie: artikel, boekhoofdstuk, brochure, dataset, enz.

•

Tijdschrift- of boektitel en/of uitgever

Congres:
•

Aangeven: deelname, abstract, presentatie, poster of paper

•

Titel en datum presentatie (indien van toepassing)

•

DOI, link of PDF: bij PDF aangeven of deze openbaar mag

•

Begin- en einddatum en naam van het congres

•

Auteur(s), of presentator en bijdrage(n)

•

Indien van toepassing: tijdschrift- of boektitel en uitgever

Presentatie:

Extra informatie:
De informatie in deze infosheet is de
minimale informatie die je aan moet
leveren. Voeg extra informatie die van
belang is altijd toe. Indien de invoerder te
weinig informatie heeft, neemt hij/zij
contact met jou op.

•

Titel en datum

•

Presentator en eventueel bijdrage(n)

Indien de publicatie bij een project van

•

Begin- en einddatum en naam van de bijeenkomst

het ministerie van LNV hoort, geef dan

•

PDF van de PowerPoint indien deze openbaar mag

het BO-, KB-of WOT-nummer aan. Indien
de publicatie bij een H2020 project hoort,

Nieuwsbericht/webbericht/interview:
•

Naam onderzoeker(s)

•

Datum

•

Naam tijdschrift / krant / website / radio- of tv-programma

•

Link of PDF: bij PDF aangeven of deze openbaar mag

•

Naam journalist

Activiteit:
•

Soort activiteit, bijvoorbeeld: bezoek van..., of editor van...

•

Datum of periode

•

Betrokken onderzoeker(s)

•

Indien van toepassing: datum en naam bijeenkomst

geef dan het grant nummer aan.
Een gescand document kan ter informatie
toegevoegd worden, maar wordt nooit
openbaar gemaakt. Originele PDF’s
worden openbaar gemaakt indien je dit
aangeeft. Dit gebeurt via het e-depot van
de bibliotheek en het document krijgt een
stabiele e-depotlink. Deze kun je
gebruiken op websites of in mailings.
Voor het plaatsen van een PDF van een
artikel uit een vakblad is toestemming
nodig van de uitgever, auteur (journalist)
en fotograaf. Stuur deze toestemming(en)
mee.

Vragen over de invoer? Neem contact op met de Pure invoerder van jouw groep
Opmerkingen over deze infosheet? Mail naar: pure.library@wur.nl

