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Je kan in Pure op twee manieren aangeven dat een publicatie vertrouwelijk is. Je kan het document op vertrouwelijk
zetten. De beschrijving van de publicatie wordt dan wel zichtbaar, maar de PDF is niet downloadbaar. Of je kan het
record in Pure op vertrouwelijk zetten. De beschrijving van de publicatie wordt dan nergens zichtbaar.
Andere opties zijn om de PDF niet mee te leveren of een embargo in te stellen als de vertrouwelijkheid maar voor
enkele jaren geldt.
Hieronder staan de verschillende opties op een rij.
Publicatie volledig open
In Pure staat de Visibility op Public en bij de PDF de Access op Open. Het Pure team controleert het copyright van de
PDF en neemt bij twijfel contact met je op.
Publicatie wel zichtbaar, PDF niet downloadbaar
In Pure staat de Visibility op Public en bij de PDF de Access op Closed.
De beschrijving is wel openbaar, maar de PDF niet. Als het abstract
niet openbaar mag, zet deze dan niet in Pure. De publicatie wordt wel
zichtbaar op Research@WUR, de WUR website en eventueel
Kennisonline, maar de PDF is niet downloadbaar.
Publicatie volledig vertrouwelijk
In Pure staat de Visibility op Confidential en bij de PDF staat de Access
op Closed. Het record in Pure is alleen toegankelijk voor de
invoerder(s) van de onderzoeksgroep en het Pure team. De publicatie
wordt niet zichtbaar op Research@WUR, de WUR website,
KennisOnline of ergens anders. In rapportages kunnen we de records
van deze publicaties wel meenemen.
PDF wel/niet uploaden in Pure
Als de PDF vertrouwelijk is, is het niet verplicht om de PDF te uploaden
in Pure. De onderzoeksgroep is dan zelf verantwoordelijk voor de
permanente opslag van de publicatie. Als je de PDF wel uploadt, zal het
Pure team de PDF als vertrouwelijk opslaan in het Edepot. Het
document kan eventueel op verzoek later alsnog openbaar gemaakt
worden. De bibliotheek maakt geen documenten openbaar zonder

Extra informatie:
Visibility vind je helemaal onderin het
Pure record. Gebruik bij invoer alleen de
opties Public en Confidential. Andere
opties worden niet correct door de
bibliotheeksystemen verwerkt.
De bestanden die in Pure staan, worden
door het Pure team in het Edepot van de
bibliotheek opgeslagen. De toegang die in
Pure is aangegeven wordt daarbij als
volgt overgenomen:
Open: PDF direct openbaar
Restricted: toegang alleen voor WUR
medewerkers en studenten (direct)
Embargo: PDF openbaar met ingang van
de aangegeven datum
Closed: vertrouwelijk document, PDF niet
downloadbaar
Unknown: niet gebruiken, vraag bij de
onderzoeker na of neem contact op met

verzoek van de onderzoeker of onderzoeksgroep.

het Pure team

PDF onder embargo

Let op: je krijgt geen mail of andere alert

Als de PDF vertrouwelijk is t/m een bepaalde datum, noemen we dat
een embargo. Geef bij het bestand in Pure aan tot welke datum het
embargo geldt. Hier zit geen limiet aan; een embargo kan dus ook tien
jaar of langer zijn. In de PDF mag geen ‘vertrouwelijk’ of ‘confidential’
staan. Vraag eventueel een nieuwe PDF aan de onderzoeker.

op het moment dat het embargo afloopt.
Bij press/media kan je geen bestand
uploaden. Stuur een email met de PDF
naar het Pure team.

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.

