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SciFinder Nieuwe Release 

Een nieuwe versie van SciFinder, een nieuw logo en een nieuwe slogan: “SciFInder® Essential 
content. Proven results™.”. In deze Tips van de Helpdesk kijken we naar de belangrijkste 
nieuwe functie: De SciPlanner. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze uw syntheses plannen.  
 
Andere toevoegingen in deze nieuwe release zijn: 
 

• Mogelijkheid om antwoordensets te sorteren op “Citing References”  

• Kopiëren en plakken van ISIS/Draw structuren in de SciFInder Structure Editor 

• Citaties toegevoegd aan de Medline Records 
 

Algemene introductie SciFinder 

SciFinder is een geavanceerde gebruiksvriendelijke user interface die ‘gevoed’ wordt door 
gerenommeerde databases: 
 

• CAPLUS & MEDLINE voeden de database met literatuur 

• In de REGISTRY database staan structuren met stofeigenschappen 

• CASREACT bevat reactie informatie 

• In MARPAT kunt u zoeken naar Markush structuren 

• CHEMCATS voor commerciële beschikbaarheid 

• CHEMLIST voor regelgeving  
 
Als SciFinder gebruiker merkt u niets van het feit dat de informatie uit afzonderlijke 
databanken komt. Door intellectuele indexering zijn deze databases met elkaar verbonden. 
Hebt u een verbinding of reactie gevonden? Dan klikt u eenvoudig door naar de literatuur of 
bijvoorbeeld commerciële beschikbaarheid. Hebt u literatuur gevonden, dan haalt u daar 
eenvoudig de verbindingen en de reacties uit. Gezamenlijk bevat SciFinder meer dan 50 
miljoen referenties, 59 miljoen (an)organische verbindingen, 46 miljoen reacties, 48 miljoen 
commercieel beschikbare verbindingen en 282 duizend verbindingen met informatie m.b.t. 
regelgeving. 

SciPlanner Stappenplan 

Om te zien hoe de SciPlanner werkt, zullen we door de volgende stappen heen gaan: 
  

Een literatuur zoekactie uitvoeren en bijbehorende structuren vinden ........................... 2 
Sturen van een structuur naar de SciPlanner .................................................................... 3 
Reacties zoeken.................................................................................................................. 5 
Reacties sturen naar de SciPlanner .................................................................................... 6 
Reacties verbinden ............................................................................................................. 7 
Referenties naar de SciPlanner sturen............................................................................... 8 
Resultaten in de SciPlanner exporteren naar PDF ............................................................. 8 
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Een literatuur zoekactie uitvoeren en bijbehorende structuren vinden 

Als u direct na het inloggen naar de SciPlanner gaat, zult u zien dat deze nog geheel leeg is. U 
vindt daar dan wel een aantal video’s zodat u snel op weg kan met het vullen van de 
SciPlanner.  
 

 
 
Wij starten met een literatuurzoekactie, verfijnen op een aantal indextermen en gaan 
vervolgens op zoek naar verbindingen waarvan de bereiding wordt beschreven.  
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We verfijnen vervolgens op verbindingen die niet commercieel beschikbaar zijn. Uit deze set 
kiezen we de volgende verbinding om verder mee te werken.  
 

 
 

Sturen van een structuur naar de SciPlanner 

Er zijn verschillende manieren om deze structuur naar de SciPlanner te sturen: 
1. Door de verbinding(en) te selecteren en bovenaan de pagina de button “Send to 

SciPlanner” te gebruiken, is het mogelijk meerdere verbindingen in een keer naar de 
SciPlanner sturen. 

 

 
 
U krijgt een melding dat de verbinding succesvol naar de SciPlanner is gestuurd. 
 

 
 

2. Door het pop-up menu te gebruiken zodra u met de muis over de structuur heen 
gaat. Ook hier kunt u kiezen voor “Send to SciPlanner”. Op deze manier stuurt u één 
verbinding tegelijk weg.  
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Vervolgens openen we de SciPlanner door rechts bovenin op SciPlanner te klikken. 
 

 
 
Rechts zien we het venster waar alle referenties, structuren en reacties komen te staan die 
we naar de SciPlanner hebben gestuurd. Dit venster wordt de library genoemd. Op dit 
moment hebben we daar één structuur staan. 
 

 
 
De verbinding slepen we vervolgens naar planner. Houd de CTRL toets ingedrukt als u wilt 
dat de verbinding, reactie of referentie als kopie in de library blijft staan. 
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Reacties zoeken 

Zodra u de verbinding of reactie hebt versleept kunt u verder gaan met uw zoekactie, of de 
opties bij de verbindingen gebruiken voor andere zoekmogelijkheden. In onderstaand geval 
gaan we op zoek naar reacties waarin de specifieke verbinding wordt gemaakt. Dit doen we 
via de optie: “Synthesize this..” 
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Reacties sturen naar de SciPlanner 

Op de gevonden reacties voeren we een “Analysis” zodat alleen reacties met een 
“Experimental Procedure” beschikbaar is. Vervolgens sturen we aantal reacties naar de 
SciPlanner.  
 

 
 
In de SciPlanner kunnen we nu de reacties gaan toevoegen. Structuren die hetzelfde zijn 
kunnen we over elkaar heen leggen. Deze zullen dan worden gefuseerd. Net als de 
verbindingen slepen we de reacties in de planner. Wederom, houd de CTRL toets ingedrukt 
indien u de reacties in de library wilt laten staan. 
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Reacties verbinden 

Dezelfde structuren fuseren we door ze over elkaar heen te leggen. Uiteindelijk, na het 
toevoegen van meerdere reacties, krijgen we dan het volgende schema. Één verbinding met 
drie synthese routes. Wanneer u de reacties aan het plannen bent kunt u deze het beste 
zoveel mogelijk in “Portait” formaat positioneren. Dat maakt het uiteindelijke rapport beter 
leesbaar. 
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Referenties naar de SciPlanner sturen 

Als laatste sturen we ook nog de bijbehorende referenties naar de SciPlanner en 
positioneren deze bij de reacties. Ga daarvoor terug naar het reactieoverzicht en klik op “Get 
References”. Daarna weer terug naar de SciPlanner. Uit de library kunnen we nu de 
referenties in de workspace slepen.  
 
Een “best practice” is om direct als u de reactiedetails bekijkt deze naar de SciPlanner te 
sturen en in de workspace te plaatsten.  
 
 

 
 

Resultaten in de SciPlanner exporteren naar PDF 

Voor het voorbeeld zijn we nu klaar, maar zelf zou u de syntheseroute nog verder kunnen 
uitbreiden, bijvoorbeeld door te zoeken naar: 
 

• Syntheseroutes voor de beginstoffen 

• Reacties voor bijproducten  

• Etc  
 
De laatste stap is nu de gegevens te exporteren. Bijvoorbeeld naar PDF. Klik op “Workspace 
>> Export” om dit in gang te zetten.  
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Het resultaat is een PDF die het hele SciPlanner schema bevat. Daaronder bevinden zich de 
reactiedetails, experimentele procedures (indien aanwezig), structuren en referenties.  
 
Een voorbeeld van dit resultaat hebben we op onze website gezet: 
http://www.cobidoc.nl/36/records/17/TipsvandeHelpdesk.pdf  
 

Conclusie 

Met de SciPlanner van SciFinder kunt u snel en eenvoudig uw syntheses plannen. U kunt in 
één overzicht zien welke route voor u optimaal is. Eenmaal de juiste route gevonden, dan is 
deze te exporteren naar een eenvoudig na te werken rapport. 


