LexisNexis® Zoekcommando’s

Slim zoeken levert nuttige informatie op. Met de zoekcommando’s van LexisNexis wordt zoeken gemakkelijker. Verfijn uw zoekresultaten door gerichte commando’s te gebruiken. Met behulp van connectoren legt
u relaties tussen zoekwoorden. Door middel van truncatie vervangt u een bepaald gedeelte van een woord
waardoor u op alle mogelijke variaties kunt zoeken. Om in een specifiek gedeelte van de tekst te zoeken,
kunt u gebruik maken van verschillende segmenten. In een zoekvraag kunt u meerdere commando’s gebruiken. Hieronder vindt u een samenvatting van de commando’s.

Connectoren
Commando

Functie

Voorbeeld

AND

Beide termen uit de zoekopdracht moeten in het artikel voorkomen.

mobiele telefoon and abonnement

OR

Eén van de termen uit de zoekopdracht moet in het artikel
voorkomen.

internetsite or website
NS or Nederlandse Spoorwegen

AND NOT

Sluit één of meerdere specifieke termen uit.

Rabobank and not sport

W/N

Geeft het maximaal aantal woorden tussen de zoektermen aan.
Vul voor N het aantal woorden in (min. 1 max. 255).

olieprijs w/10 brandstofkosten

W/P

Vindt artikelen met de zoektermen in dezelfde paragraaf.

China w/p economie

W/S

Vindt artikelen met de zoektermen in dezelfde zin.

Unilever w/s overname

Zoektip:
Hoofdletters en
kleine letters

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Bijvoorbeeld ‘internet’ vindt
‘internet’ en ‘Internet’.

Truncatie
Commando

Functie

Voorbeeld

!

Het uitroepteken vult de zoekterm aan. Gebruik maximaal
één uitroepteken aan het einde van de zoekterm.

Bank! --> bankwezen, bankgeheim,
bankpas, banken

*

De asterisk vervangt één letter in een zoekterm. Het aantal asterisken
dat u kunt gebruiken is onbeperkt. U mag de asterisk niet als eerste
letter gebruiken.

lo*atie

Zoekcommando’s

Zoektip:
Engelse of AmeriDe Amerikaanse en Engelse spellingswijze worden automatisch meegenomen in de zoekresultaten.
kaanse spelling

Segmenten
Commando

Functie

Voorbeeld

HEADLINE

Zoekt in de titel van het artikel.

headline (Heineken)

HLEAD

Zoekt in de titel en eerste paragraaf van het artikel.

hlead (overheid)

COMPANY

Zoekt naar geïndexeerde bedrijfsnaam.

company (Shell)

BYLINE

Zoekt naar de naam van de auteur/schrijver.

byline (Jansen)

PUB

Zoekt in deze specifieke bron.

pub (Volkskrant)

LENGTH >N

Zoekt naar artikelen met een minimale lengte van N.

length >250

TERMS

Zoekt naar de indexterm.

terms (insurance)

NEXTERMS

Zoekt naar de indexterm en/of binnen de titel en/of
binnen de eerste paragraaf van het artikel.

nexterms (KLM)

Zoektip:
Indextermen

De segmenten Company, Terms en Nexterms zijn alleen beschikbaar in Duits-, Frans-, en Engelstalige
bronnen.

Andere Commando’s
Commando

Functie

Voorbeeld

SINGULAR

Vindt een zoekterm in enkelvoud.

singular (Philip)

PLURAL

Vindt een zoekterm in meervoud.

plural (Philips)

CAPS

De gevonden zoekterm moet één of meerdere hoofdletters bevatten.

caps (Kok)

NOCAPS

De gevonden zoekterm mag geen hoofdletters bevatten.

nocaps (boer)

ALLCAPS

De gevonden zoekterm moet geheel uit hoofdletters bestaan.

allcaps (NAM)

ATLN or
ATLEASTN

De gevonden zoekterm moet minimaal N keer voorkomen.
N is een getal tussen 1 en 255.

atl3 (Amsterdam)

Zoektip:
Enkelvoud of
meervoud

Woorden worden standaard verlengd met de regelmatige Engelse meervoudsvorm.
Bijvoorbeeld: nieuw vindt ook nieuws.

Servicedesk
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