De auteurstool gebruiken
(Teksten Kluwer Bewerken In De Auteurstool Stapinstructie_Auteurs Versie 0.1.Doc)
De auteurstool is nodig om een nieuwe tekst te maken of om een bestaande tekst te bewerken.
De auteurstool is een computerprogramma dat draait in een webbrowser. U hoeft dus geen
programma te installeren of bestanden te downloaden. U moet alleen naar de juiste website
gaan. Dit doet u door uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven in de juiste webbrowser
(zie stap 1 en 2).
De tekst die u wilt bewerken moet eerst in u auteurstool zijn gezet door een vakredacteur van
Kluwer. Nog niet gebeurd? Neem contact op met de vakredactie, of met de medewerker van
Kluwer waarmee u meestal contact heeft.
1.
Start de auteurstool. Dit is een webapplicatie, die u moet starten via de webbrowser
Internet explorer, versie 7 of 8, of via Firefox versie 4. Let op! Gebruik geen andere versies
of andere browsers. Daarin werkt de auteurstool (nog) niet.
Hoe weet u of u de goede browser heeft? Open de browser met het blauwe esymbooltje

. U zit dan in Internet Explorer. Of klik op het Firefox-symbool:

Ga dan via uw favorieten of bookmarks naar de link voor de auteurstool. Of
klik op deze link (https://auteurs.kluwer.nl). Of typ de link over in de adresbalk van de
browser. Of open uw webmail, waarin de links naar uw bestanden staan. Geen link?
Neem contact op met ons.
2.
Log in de auteurstool met de juiste gegevens. Dat moet zijn de gebruikersnaam (user
name) en het wachtwoord (password) dat u van de fondscoördinator of auteursmanager van
Kluwer heeft gekregen.

Als u goed bent ingelogd, zie u dit startscherm of het scherm Statusoverzicht van de
auteurstool:

3.

Zoek de juiste tekst (flow) in het scherm Statusoverzicht van de auteurstool.
Hoe? Kijk in de kolom ‘bewerkingseenheid’. Zie u de juiste flow niet? Klik eenmaal
of tweemaal op de titel van de kolom Datum ontvangen om de binnengekomen flows
te sorteren op datum. Zie u nog niet de juiste flow? Klik op de toets F5. Zeker weten
of het de juiste is? Gebruik de knoppen helemaal links in het overzicht. U kunt de
opmerkingen bij de tekst lezen (indien aanwezig), of u kunt de gehele tekst openen in
een klein scherm (preview).

4.

Open de juiste flow door te klikken op de juiste regel in het statusoverzicht.
Hoe? In de kolom ‘bewerkingseenheid’ zie u de titel van elke flow als hyperlink. U
opent de flow door eenmaal op deze hyperlink te klikken.

Na openen ziet de flow er zo uit:

5.
Bewerk de tekst. U ziet in het linkerschermdeel de onderdelen waaruit de tekst
bestaat. Dit is de inhoudsopgave van de tekst. Klik in het linkerdeel op de titel van de rubriek
die u wilt bewerken. Rechts opent dan het bewerkingsvak waarin u de tekst kunt bewerken.
(nb1. Voor het bewerken van metadata bestaat een aparte instructie; zie de Handleiding
Auteurstool.
Nb2. Wilt u nieuwe onderdelen of rubrieken toevoegen aan een bestaande tekst of is de tekst
die u wilt bewerken leeg? Lees dan de instructie “Nieuwe onderdelen toevoegen aan
commentaar.stapinstructie_auteurs.versie 0.2”)

Als u klaar bent
met de bewerking
van het vak klikt u
op Opslaan en
sluiten
De knoppenbalk boven het
bewerkingsvak

Dit is het
bewerkingsvak

Veel gebruikte knoppen in de auteurstool
De knoppen vindt u in de knoppenbalk boven het bewerkingsvak:
Kop
Selecteer eerst de tekst die u als titel van de kop wilt opvoeren, en klik

Afbeeldingen

Hyperlinks,
verwijzingen etc.

Opsommingen

dan op dit symbool. U kunt ook eerst op dit symbool klikken, en dan
de titel van de kop tikken in de regel ‘Titel’ van het invoervak dat u
ziet als u op dit symbool klikt.
Klik op de knop boven het bewerkingsscherm met het symbool
Afbeelding. Die moet op uw lokale harde schijf of netwerk staan. U
navigeert erheen in de schermen die u ziet nadat u op het symbool
Afbeelding heeft geklikt.
Verwijst u naar een wetsartikel? Tik dan de naam en nummer van het
wetsartikel (bijv. artikel 25 WAO). In de nabewerking worden deze
verwijzingen automatisch omgezet naar de juiste link. Verwijzen naar
ander commentaar kan ook op deze manier. Maar u moet de titel van
het commentaar wel exact overnemen, dus Commentaar artikel 25 Wet
op de arbeidsongeschiktheid. Anders herkent de software het niet.
U moet kiezen welke soort opsomming u wilt maken. Klik eerst op dit
symbool en begin dan pas met uw opsomming. U moet anders de tekst
van uw opsomming achter de tekst ‘item’ zetten die wordt ingevoegd
nadat u op deze knop heeft gedrukt, en dan de tekst ‘item’weghalen.
Nadat u de tekst van uw opsomming heeft gemaakt, drukt u tweemaal
op de Enter-toets om de opsomming te stoppen.

(raadpleeg bijlage 2 bij de Handleiding Auteurstool voor een overzicht van alle
tekstbewerkingsfuncties)

6.
Nadat u het tekstvak heeft bewerkt, moet u opslaan door op de knop Opslaan +
Sluiten te klikken boven aan het scherm. Doe u dit niet, dan krijg u een waarschuwing. Klik
dan op Cancel, niet op OK, anders ben u alsnog alles kwijt.
7.
U kunt nu doorgaan met de bewerking van de volgende rubriek. Open de betreffende
rubriek in de inhoudsopgave links door op de titel van de rubriek te klikken. Weer opent zich
een bewerkingsvak in het rechter schermdeel.
8.
Klaar met de bewerkingen? Klik op de knop ‘Opslaan en sluiten’.
9.
U kunt vervolgens op de knop ‘Maak lokale kopie’ klikken, links bovenin het
hoofdscherm. Sla de kopie van de tekst op in een persoonlijke map, of op een lokale PC
(Deze stap is niet verplicht, maar dan is bij storingen niet direct alles weg…)

10.
Klik op de link ‘Statusoverzicht’ rechts bovenin het bewerkingsscherm van de
auteurstool. U keert dan terug in het scherm Statusoverzicht in de auteurstool.
11.
De flow die u zojuist heeft bewerkt, staat bovenaan in het overzicht (als het goed is).
Zoniet, zie stap 3.
In de kolom ‘Vervolg’ zie u de mogelijke vervolgacties: Afleveren bij vakredactie of
Annuleren (als u de bewerking wilt stoppen).

11.
Klik op de link Afleveren bij vakredactie om de tekst te sturen naar de vakredactie.
Klik op de link ‘Annuleren’ als u geen wijzigingen in de tekst heeft aangebracht.
In het volgende scherm kun u (als auteur) eventueel nog opmerkingen kwijt waar de

vakredactie tijdens het nakijken en aanvullen rekening mee moet houden. Klik op OK. De
bewerkte flow wordt nu naar de vakredactie gestuurd.

