Kom godt i gang med

Scopus

Scopus indeholder referencer til artikler indenfor naturvidenskab, medicin, teknik og til dels
humaniora og kunst. Henviser til indholdet i peer-reviewede tidsskrifter og andre
publikationstyper f.eks. bogkapitler og konference-indlæg. Scopus dækker perioden 1996 og
frem. Den indeholder Embase og Medline poster, men man kan ikke afgrænse disse.

Søgning: Der søges som standard i titler, abstracts og emneord. Du kan søge på et emne, der
består af flere ord: f.eks. ”mass spectrometry” eller {mass spectrometry}. Den første tillader
mindre variation, den sidste tillader kun præcis denne stavemåde. Brug * til at søge på
forskellige endelser af et ord (der søges automatisk på flertalsformer).
Du kan søge på forfatternavne og ansættelsessteder (affiliation). Ønsker du at kombinere
forfattersøgning med emnesøgning, skal du ændre i rullemenuen, så der søges i alle felter (all
fields). Der kan kombineres med operatorerne AND, OR eller
AND NOT. Flere ord i samme felt uden brug af operatorer,
søges automatisk med operatoren AND. Brug altid
parenteser, hvis du anvender OR.
Afgrænsning: I ”Refine results” kan du afgrænse din søgning
i forhold til udgivelsesår, forfatter, emne (subject areas) m.v.
Det er også muligt at søge videre i resultaterne.
Fremvise og gemme søgeresultat: Du får automatisk vist
de nyeste resultater først, men du kan ændre det, så de
sorteres efter forfatterens efternavn Link giver mulighed for
straks at få fuldtekst eller bestille. Du kan se related

documents under det enkelte søgeresultat. Related documents er artikler der deler referencer
med den oprindelige artikel.
Du kan vælge at lade Scopus downloade PDF-filer til referencer i resultatet (fungerer i
Explorer, Safari og Mozilla Firefox). Marker dem og klik på det lille ikon ovenover resultatet:

Du kan også vælge at gemme nogle artikler midlertidigt i en liste ”Add to List”. Når du lukker
Scopus ned, forsvinder din liste. Skal den gemmes permanent, skal du have et login (se under
”Set Alerts”).
Du kan markere dine søgeresultater og eksportere dem til et referencehåndteringsprogram
f.eks. EndNote. Eksporter dem i RIS-format og lav en fil, du gemmer midlertidigt på din
computer. Vælg derefter ”Import” i EndNote og vælg ”RefMan (RIS)” som ”import option”.

Søgehistorie og kombineret søgning: Du kan få overblik over dine søgninger og kombinere
dem fra ”Search History”. Find det under ”Search”. For at kombinere søgninger, skal
søgesættene skrives som #(søgesæt-nummer) som vist i eksemplet ovenfor.
Brug parenteser, hvis du både vil anvende AND og OR. Klik på Forstørrelsesglasset for
søgning.
Alerts: For at oprette alerts, skal du have et login. Alerts betyder at man løbende får tilsendt
e-mail med nyeste referencer. Du kan også gemme søgninger under dit login.

Vil du vide mere om Scopus:
Tutorials: https://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2948/p/8150/c/8270
Har du brug for hjælp, så kontakt os på Videncentret:
Tlf. +45 6541 3557
E-mail: videncentret@videncentret.sdu.dk
Åbningstider se http://www.videncentret.dk/Om%20Videncentret/Kontakt

