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Active
eren van Ephorus
E
document
d
tenbibliottheek
De eerstte stap is om Ephorus op een documeentenbibliotheek te activveren.
Dit doet u als volgt:
1. Navigeer naaar de gewenste documenntenbibliotheek of maakk een nieuwee
d
documenten
nbibliotheek aan waaropp Ephorus geaactiveerd mo
oet worden.

2. G
Ga via Settin
ngs naar de Document
D
Libbrary Settinggs.

3. O
Onder de ko
olom General Settings klikkt u op Epho
orus Settings.
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4. Klik op Yes bij
b Activate Plagiarism cheeck.

phorus geactiiveerd op dee documente
enbibliotheekk.
Er is nu ssuccesvol Ep
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Gebruik maken
n van Epho
orus docu
umentenb
bibliothee
ek
Na het succesvol acttiveren van een
e Ephorus documenten
nbibliotheek kunt u hier ggebruik van maken.
d
d
nbibliotheek..
De eerstt stap is om documenten
te uploadenn naar deze documenten
Dit kan aals volgt:
1. Navigeer naaar de desbettreffende Ep horus docum
mentenbiblio
otheek.

pload en kiess één van dee twee optiess om bestand
den te uploaaden.
2. Klik op de Up
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3. SSelecteer dee documente
en en upload deze naar de documentenbibliotheeek.

4. V
Vink de docu
umenten aan
n die naar Epphorus gestu
uurd moeten worden om op plagiaat
ggecontroleerd te worden
n.
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5. Na het aanviinken van de
e documenteen, kan er viaa Actions gesselecteerd w
worden om de
e
d
documenten
n te controleren op plagiaaat bij Ephorrus.

6. Kies voor Check Plagiarissm om een ddocument op
p plagiaat te controleren..
Of kies voor Check Plagia
arism and Suubmit om hett document op plagiaat tte controlere
en en op
7. O
tte nemen in een eigen database bij EEphorus.
Om een specifiek document te controleren oop plagiaat en eventueel te versturenn naar een eiigen
h item zelff gekozen woorden om sta
ap 6 of 7
databasee bij Ephoruss kan er ook via het optiee menu van het
uit te voeren. U volggt stappen 1 tot
t 3 zoals d eze hierbove
en beschreve
en staan. Ditt kan u dan als
a volgt
doen:
1. Navigeer oveer de naam van
v het docuument heen. U ziet nu ee
en balk om d e naam versschijnen
met de keuze om op hett pijltje naar beneden exttra opties te zien.
2. Klik op het pijltje
p
naar be
eneden om dde dropdown
n te zien mett verschillendde opties
o weer kie
ezen voor Ch eck Plagiarissm en Check Plagiarism aand Submit.
3. Hier kunt u ook
Houdt err rekening mee
m dat het tot 24 uur ka n duren voordat u antwo
oordt krijgt vvan Ephorus..

6

Resulttaten bekiijken in de
d Ephoru
us docume
entenbiblliotheek
Bij ontvaangst van het rapport van
n Ephorus zaal de status van
v het item aangepast w
worden aanggepast
dat het rrapport is on
ntvangen. Tevens is er eeen score zichtbaar die hetpercentagee plagiaat aan
ngeeft.
Om de reesultaten te bekijken kun
nt u het volggende doen:
1. Klik op het plagiaatperce
p
entage. Dit iss een hyperlink naar de resultaten

p
controle.
2. U zult u gedeetailleerd ovverzicht krijgeen over de plagiaat

w er gekopiieerd is en h oeveel proce
ent van welkke bron afkom
mstig is.
Zo kunt u hier zien wat
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