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Fjern/tilknyt dit navn på en publikation 
Vejledningen indeholder:  

- Sådan fremsøger du artikler i Pure, du ikke allerede står som forfatter på 

- Sådan bliver du tilknyttet publikationer, der allerede er i Pure 

- Sådan bliver du fjernet publikationer, du er blevet forkert tilknyttet på 

Fremsøgning af publikationer i Pure 
For at navigerer frem til søgefeltet skal du først klikke på ’Personlig’ i øverste bjælke på startsiden, og 

derefter klikke på ’Mine publikationer’ i drop-down menuen.  

 

 

Når du søger i søgefeltet, søger du kun blandt de publikationer, der er vist på din profil 

Grunden til, at du kun får vist indhold relateret til dig, er et filter, der hedder ’Mit indhold’. 
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Trykker du på krydset, fjernes feltet og filtreringen og du søger blandt alle publikationer i Pure. 

I søgefeltet kan du søge på publikationens titel eller dele heraf og se om den allerede findes i Pure. 

Der er en sandsynlighed for at publikationen allerede er registeret eller importeret til Pure. Det giver 

dubletter i systemet, hvis du registrerer den igen. 

Bliv tilknyttet som forfatter på en artikel i Pure 
Finder du den søgte artikel, klikker du på titlen.  

 



   

3 
 

 

 

 

Når du har klikket ”Tilknyt mig” dukker 
dette dialogboks op, og du skal vælge 
”Tilknyt”.  
 

Informationen om publikationen 
optræder anderledes end de 
publikationer du allerede er 
medforfatter på. Hvis du er 
medforfatter på denne publikation, 
kan du bede om at blive tilknyttet. 
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Når en redaktør har godkend tilknytning, vil du få fuld adgang til at se og redigere indholdet som ved de 

andre publikationer, du har liggende i Pure. 

 

Bliv fjernet som forfatter på en artikel i Pure 
Er du blevet tilknyttet noget indhold i Pure, som du ikke er forfatter på, kan du nemt bede om at blive 

fjernet igen.  

 

 

 

 

 

Får du brug for kun at se dit eget 
indhold igen, kan du tilføje filtret igen. 
Du finder det i tragten under 
søgefeltet, som det er vist på billedet 
herunder. Filtrene ligger i alfabetisk 
rækkefølge. 

Åbn indberetningen og find frem 
til der, hvor dit navn optræder. 
Her kan du trykke på det øverste 
lille minus ud for dit navn for at 
bede om at blive fjernet. 

Derefter dukker denne dialogboks op. 
Du kan vælge at skrive en besked. Det 
kan være en god idé, hvis du gerne vil 
fjernes fra publikationen, fordi det er 
en dublet, fordi du ikke vil have den på 
din profil eller lignende. Når du trykker 
på ’Fjern’, sender du besked til en 
redaktør om at blive fjernet. 
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Kontakt og spørgsmål 
Kontakt Puresupport for yderligere hjælp til opgaver i Pure på T 65 50 24 30 eller mail 
puresupport@bib.sdu.dk. 

 

/Purekontoret 
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