Review indienen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien u de reviewuitnodiging heeft geaccepteerd, wordt van u verwacht dat u een review
indient binnen een termijn van 21 dagen.
1.   Klik rechtsboven op ‘My tasks’.

2.   Klik vervolgens op het manuscript dat u gaat beoordelen.

3.   Ga naar het tabblad ‘Current status’ om toegang te krijgen tot het
beoordelingsformulier en beantwoord alle vragen van het beoordelingsformulier.

U dient een onderscheid te maken tussen opmerkingen aan de hoofdredacteur (stap
4) en het reviewrapport (stap 5).
4.   Indien u een opmerking wilt maken die alleen voor de hoofdredacteur zichtbaar
wordt, kan dit door gebruik te maken van het tekstvak ‘For editor’.

5.   U dient één van beide mogelijkheden te kiezen om uw review op te sturen:
a.   De review kopiëren/plakken in het daarvoor bestemde tekstvak
b.   De review in een apart word-bestand als bijlage uploaden
-   Let op: het is niet toegestaan om op- en/of aanmerkingen in het manuscript of
door middel van track changes te verwerken.
-   Let op: het reviewrapport komt ongewijzigd bij de auteur(s) terecht. Derhalve
is het van belang dat de review goed leesbaar is en duidelijk aangeeft waar zich
verbeterpunten bevinden.
-   Let op: indien u een Engelstalig manuscript beoordeelt is het van belang dat
uw beoordeling in het Engels wordt ingediend.
5a. U dient de review te kopiëren/plakken in het daarvoor bestemde tekstvak, zoals
hieronder is afgebeeld. Dit bericht wordt verzonden naar zowel de
hoofdredacteur als de auteur(s).

5b. Het word-bestand dient te worden geüpload door een titel voor uw bestand te
typen in het vak ‘File label’. Gebruik vervolgens de knop ‘Upload file’ om door
uw computer te bladeren.

6.   Selecteer uw aanbeveling met betrekking tot revisie, acceptatie of afwijzing van
het manuscript. Klik vervolgens op de knop ‘Submit review’ wanneer u klaar
bent met uw beoordeling. Indien de beoordeling nog niet compleet is kunt u de
‘Save’-knop gebruiken om uw boordeling op een later moment te voltooien.

7.   Indien de beoordeling succesvol is ingediend verschijnt het volgende scherm op
uw computer.

