
EBSCO

vEjlEdning

de forskellige databaser
EBSCO dækker over baser indenfor mange områder

MyEBSCOhost
Opret dig som personlig bruger for at få det fulde udbytte

Alerts på søgninger
lav alert på din søgning og få en mail, når der er nye hits

gem
gem dine artikler eller dine søgninger

Her finder du vejledning til de generelle funktioner i EBSCO



Side 1 

EBSCO 

UCL Biblioteket giver adgang til nedenstående databaser gennem EBSCO. Når du søger i disse baser, er der 

forskellige funktioner der er fælles for alle baserne. Det kan du læse om i denne vejledning. F.eks. kan du 

lave alerts på dine søgninger eller gemme dem, hvis du er oprettes som personlig bruger. 

Baserne i EBSCO: 

Du kan læse mere om de forskellige baser på bib.ucl.dk. 

Vælg en af baserne via f.eks. fagguides på  bib.ucl.dk

MyEBSCOhost 

Du skal oprette dig som personlig bruger (oprette en ”MyEBSCOhost), for at få glæde af de forskellige 

funktioner. Det er uden betydning hvilke base du er i. 

Start med at klikke på ”Sign In” 

https://bib.ucl.dk/da/fagguide


Side 2 

Derefter vælger du ”Create a new Account” 

og udfylder den formular, der dukker op (husk notér din adgangskode, eller vælg noget du kan huske): 

Klik på Save Changes 

Vi anbefaler, at du logger ind hver gang du skal bruge en af baserne i EBSCO, så har du adgang til alle 

funktioner. 



Side 3 

Opsætning af alerts 
Når du er oprettet, kan du danne alerts f.eks. på søgninger. 

Foretag den søgning, du vil lave alert på. Du skal nu stå i oversigten over søgninger – hvis ikke, klik Search 

History. 

Afmærk den relevante søgning (1) og klik på Save Searches/Alerts (2) 

Start med at vælge Alert. Der kommer en udvidet formular: 

Giv søgningen et navn og udfyld evt. også beskrivelse. 



Side 4 

Vælg database(r) – hold ctrl-knappen nede, hvis du vil have søgningen lavet i mere end en base (bemærk, 

dette er ikke altid en god ide, tjek om dine søgeord kan bruges i de forskellige baser). 

Udfyld Frequency. 

Alert Options: måske er ”Detailed” mere relevant end ”Brief”. 

E-mail Properties:  

- egen e-mail-adresse skrives i det tomme felt 

- Subject: her skrives det, der skal stå i emne-feltet, når du modtager e-mail med indholdsfortegnelse – 

f.eks: ”Borgerinddragelse”.

Klik Save til sidst. 

Du vil efterfølgende modtage en mail, der bekræfter, at du har sat en alert op på den pågældende søgning. 

Basen vil søge efter nye hits indenfor den frekvens du har valgt og du modtager herefter en mail med links 

til nye hits der matcher din søgning. 



Side 5 

Gem artikel og søgning 
Hvis du vil udvælge flere artikler, enten til export til et referencesystem eller f.eks. print, gøres dette nemt. 

Vælg de relevante artikler ud, ved blot at klikke på ikonet med folderen ved artiklen. De listes automatisk i 

”Folder has items” til højre. 

Bemærk: Artiklerne gemmes ikke permanent, hvis du ikke er logget ind. 

Klik på Go to: Folder View. Du kan nu se, at der er 2 artikler gemt og du kan her vælge, hvad du vil med 

dem, f.eks. sende dem via e-mail, gemme dem eksternt eller exportere dem til et referencesystem. 



Side 6 

For at gemme en søgning skal du være logget ind. Gå i Search History. Afmærk den relevante søgning (1) og 

klik på Save Searches/Alerts (2) 

Giv søgningen et navn og klik på Save. 

Find din gemte søgning 
Du kan genfinde din(e) søgning(er), når du er logget ind. 

Vælg: Folder (1), Saved Searches (2). Klik på Retrieve Saved Search (3) for at få adgang til din søgning. 



FORSKERSERVICE
Lucernemarken 1, 5260 Odense S
Telefon 5173 6509
afca@ucl.dk

Flere tips og tricks

Der er selvfølgelig mange flere funktioner i EBSCO.
Sæt f.eks. dine egne præferencer - du kan med fordel opsætte systemet til 
det referencesystem du bruger, så går exporten hurtigere.
Eller hvad med at få adgang til at søge i EBSCO via Android eller iPhone?

Den bedste måde at lære databaserne at kende på, er at bruge dem. 
Har du brug for mere hjælp, er du velkommen til at kontakte din lokale 
bibliotekar.

Denne vejledning er udarbejdet af:
Lisbeth Michelsen, UCL Biblioteket på Blangstedgårdsvej og
Anne-Marie Fiala Carlsen, Forskerservice. December 2014




