Invoeren poster in Pure
Pure infosheet 4, versie 7-12-2021

Controleer altijd eerst of de poster al in Pure staat. Zoek met (een deel van) de titel in het zoekvakje rechts bovenin.
Als de poster 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
Vul onderstaande velden in. Niet genoemde velden mag je invullen, maar zijn niet verplicht.


Klik op Add content



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



Kies Publication category Academic



Vul het publicatiejaar in (onder Publication status)



Vul de titel in



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.



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



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



Klik op Save.
Extra informatie:
Het gaat hier om een poster die
gepresenteerd is op een congres of
bijeenkomst.
Een poster die niet gepresenteerd is,
maar bijvoorbeeld in het gebouw hangt of
als lesmateriaal gebruikt wordt, voer je in
als Pamphlet.

Vragen over de invoer? Neem contact op met de Pure invoerder van jouw groep
Opmerkingen over deze infosheet? Mail naar: pure.library@wur.nl
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie
De informatie in deze infosheet is bedoeld voor het gebruik van Pure bij Wageningen University &
Research. De instellingen van Pure en afspraken over werkwijzen kunnen anders zijn bij andere
organisaties.

