Invoeren conference paper in Pure
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Let op: papers met een DOI kunnen eenvoudig door de bibliotheek worden geïmporteerd. Stuur een mail met de DOI
naar pure.library@wur.nl
Controleer altijd eerst of de paper al in Pure staat. Zoek met (een deel van) de titel in het zoekvakje rechtsbovenin. Als
de paper wel in Pure staat, maar de naam van de onderzoeker staat er niet bij, of hij/zij staat als externe persoon,
stuur dan een mail naar pure.library@wur.nl
Bepaal of het een afzonderlijke conference paper is (A) of dat het is gepubliceerd in een boek of conference
proceedings (B). Let op: als de paper paginanummers heeft (b.v. 112-116), dan staat het dus in een boek en moet je
optie B kiezen.
Vul onderstaande velden in. Niet genoemde velden mag je invullen, maar zijn niet verplicht.
A. Afzonderlijke paper


Klik op Add content rechts bovenin



Kies in de linker kolom: Research Output -> Contribution to conference -> Conference paper



Kies Publication category Academic



Geef aan of de paper Peer reviewed is



Vul het publicatiejaar in (onder Publication status)



Vul de titel in



Vul het Abstract in (indien aanwezig)



Klik op Add event. Zoek het juiste congres. Als deze niet beschikbaar is, maak dan een nieuwe aan; vul de
titel van het congres, de begin- en einddatum, stad en land in.



Voeg alle auteurs een voor een toe. Klik op add person en zoek de juiste persoon. WUR auteurs moeten als
interne personen toegevoegd worden, auteurs van andere organisaties als externe personen. Als een externe
persoon niet in het systeem staat, maak je een nieuwe aan. Voeg bij elke auteur de juiste werkrelatie toe.



De managing organisational unit wordt automatisch toegevoegd. Als dit niet gebeurt, kies dan jouw
organisatie.



Als de paper online gepubliceerd is, voeg dan de link naar de gepubliceerde versie toe. Klik hiervoor op Add
electronic version.



Als de paper niet online gepubliceerd is en de onderzoeker wil hem openbaar maken, upload dan de pdf van
de paper. Klik hiervoor op Add electronic version en kies Upload. Upload de pdf en kies bij Access voor open.
Doe dit niet als er copyrights op rusten, of als de onderzoeker de paper in gaat dienen bij een journal. Vraag
na bij de onderzoeker of hij/zij de paper openbaar wil maken.



Klik op Save.

B. Paper in een boek (proceedings)



Klik op Add content rechts bovenin
Kies in de linker kolom: Research Output -> Chapter in Book/Report/Conference proceeding -> Conference
paper



Kies Publication category academic



Geef aan of de paper Peer reviewed is
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Vul het publicatiejaar in (onder Publication status)



Vul de titel in



Vul het Abstract in (indien aanwezig)



Vul de paginanummers in (b.v. 23-27)



Voeg alle auteurs een voor een toe. Klik op Add person en zoek de juiste persoon. WUR auteurs moeten als
interne personen toegevoegd worden, auteurs van andere organisaties als externe personen. Als een externe
persoon niet in het systeem staat, maak je een nieuwe aan. Voeg bij elke auteur de juiste werkrelatie toe.



De Managing organisational unit wordt automatisch toegevoegd. Als dit niet gebeurt, kies dan jouw
organisatie.



Vul bij Host publication de titel van het boek/proceedings in.



Vul de uitgever (Publisher) in (indien bekend)



Vul het ISBN in (indien aanwezig)



Voeg de editor(s) toe (indien aanwezig)



Als de paper online gepubliceerd is, voeg dan de link naar de gepubliceerde versie toe. Klik hiervoor op Add
electronic version en kies Link.



Als de paper niet online gepubliceerd is en de onderzoeker wil hem openbaar wil maken, upload dan de pdf
van de paper. Klik hiervoor op Add electronic version en kies Upload. Upload de pdf en kies bij Access voor
open. Doe dit niet als er copyrights op rusten, of als de onderzoeker de paper in gaat dienen bij een journal.
Vraag na bij de onderzoeker of hij/zij de paper openbaar wil maken.



Klik op Add event toe. Zoek het juiste congres. Als deze niet beschikbaar is, maak dan een nieuwe aan; vul de
titel van het congres, de begin- en einddatum, stad en land in.



Klik op Save.
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