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Stappenplan publicaties invoeren in LUCRIS    v . 1.0 
- een korte handleiding voor het registreren van resultaten van wetenschappelijke activiteit 

 
 

Invoeren publicaties  

1.  Log met uw ULCN-account in op:  
http://lucris.leidenuniv.nl 

2.  Klik bij het ' Overview' scherm op 
'Publications' en dan op “Add new ”   

 
 
3.  Kies voor een handmatige invoer (zie punt 
4.) of een geautomatiseerde invoer (zie punt 
10.)  
 

Handmatige invoer 
 
4. Maak een keuze uit de lijst van types links in 
het scherm.  Klap types door middel van het 
driehoekje ( ) open en maak uw keuze. Voor 
hulp kunt u het vraagtekentje 
rechtsboven aanklikken. 

 

Neem contact op met de beheerder van uw 
faculteit of eenheid (lijst contactpersonen 
onderaan) voor extra hulp bij het kiezen van 
de verschillende types. 

5. Vul de gevraagde gegevens (Key 
Information) nauwgezet in. Indien u uw 
publicatie beschikbaar stelt in Open Access 
kunt u de fulltext toevoegen in PDF-formaat. 
Deze fulltext bestanden worden 's nachts in 

een batch aan het Repositorium toegevoegd. 
Op dat moment wordt de handle, de unieke 
persistente ID toegekend (bijv. 
http://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/
4549 ), zodat uw publicatie altijd op het 
internet vindbaar blijft. De handle-informatie 
wordt automatisch toegevoegd aan LUCRIS.  

6. Vul onder de tweede  tab “Thematic 
Classification”, links op het scherm, uw 
onderzoeksgebied en onderzoeksprofiel in.  

 

7. Bewaar de gegevens door te klikken op 
“Save & Close”.  

  
8. Het volgende scherm vraagt u een 
zogeheten 'workflow-status' te kiezen.  Als u 
later nog iets wilt toevoegen of wijzigen kiest 
u "Non-validated” en daarna “Done”.  Bent u 
tevreden met de door u ingevoerde data, dan 
maakt u die definitief met het selecteren van  
“For Validation by faculty”. Klik vervolgens op 
“Done”.  

9. Kiest u voor deze definitieve invoer, dan 
kunnen aanpassingen alleen worden gedaan 
door een wijzigingsverzoek. Dit kan door de te 
wijzigen publicatie aan te klikken in uw 
overzicht van publicaties. Er verschijnt een 
knop met de tekst “Request change”. Klik die 
aan.  

 

 

 

http://lucris.leidenuniv.nl/
http://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/4549
http://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/4549
https://leiden.avedas.com/converis-leiden/mypages/list/Search+profile
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Geautomatiseerd invoeren  

10. Klik onder het kopje " IMORT" op “Import 
from external sources ”.  

 
Zoek op naam door na de achternaam een 
spatie te geven, gevolgd door de initialen die 
zonder punten achter elkaar worden gezet.  
Geen leestekens gebruiken. Voorbeeld: de 
publicaties van Frits G. Naerebout worden 
gevonden door te zoeken op “Naerebout FG”. 

11. De zoekactie levert een lijst op met 
mogelijk aan u te relateren publicaties. Vink 
uw publicaties aan, 
klik op “Import ” 
en daarna op  “Confirm ”.   De publicaties 
hebben nu de status “Non-validated”. Gaat u 
akkoord met de data, vink dan de publicatie(s) 
aan in de lijst en klik op "Set status", onderaan 
het menu. Kies dan "For validation by faculty”. 

 
Delegeren  invoerrechten 

1. U kunt ook iemand anders uw publicaties 
laten invoeren. Selecteer daartoe in het 
hoofdscherm “Delegate user rights ” 

 

2. Klik links op tab  2, “New delegation” .  

Kies de persoon die voor u uw publicaties gaat 
toevoegen door op de “ADD”-knop  
vóór diens naam te klikken.  

3. Bevestig deze keus door te klikken op 
“Delegate", rechtonder op 
het scherm.  

In het hoofdscherm van de gemachtigde 
persoon zal een doorklikbare tekst genaamd   
“Change ” verschijnen.  

 

Met deze knop kan hij of zij een andere rol 
kiezen en is daarmee gemachtigd andermans 
publicaties toe te voegen.  
 

Facultaire beheerders 

Afrika Studiecentrum: Ursula Oberst, 
oberst@fsw.leidenuniv.nl 

Archeologie: Roswitha Manning, 
r.a.g.f.m.manning@arch.leidenuniv.nl 

Campus Den Haag: Anne Christine de Haan, 
a.c.de.haan@cdh.leidenuniv.nl 

Geesteswetenschappen: lokale-helpdesk, 
converis@hum.leidenuniv.nl 

Rechten: Terence Merkelbach,  
t.merkelbach@law.leidenuniv.nl 
 
Sociale Wetenschappen: Neline Ritsma, 
converis@fsw.leidenuniv.nl of 
ritsma@fsw.leidenuniv.nl  
 
Wiskunde & Natuurwetenschappen: Ron van Veen, 
veen_r@science.leidenuniv.nl
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