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Tip 1 - STN AnaVist: Zoekstrategie 

Als u een antwoordenset uit STN visualiseert in 
STN AnaVist heeft u vaak de zoekstrategie nog 
vers in het geheugen. Als u echter later een keer 
terug komt om het visualisatie project opnieuw te 
bekijken dan bent u dit wellicht vergeten.  
 
STN AnaVist geeft u twee mogelijkheden om u 
weer bekent te maken met de zoekstrategie. 
  
1) De zoekstrategie bekijken van het L-nummer 

dat geïmporteerd is. 
 

 
 
Dit laat zoals te zien is echter alleen de 
zoekstrategie van het laatste L-nummer zien.  
 
2) Een betere optie is om de gehele strategie te 

kopiëren uit het STN transscript en deze in het 
“Notes” veld te plakken. Het “Notes” veld 
opent u door er dubbel op te klikken. 

 
 

 

 
 

 
 
Uiteraard kunt u hier ook nog andere notities 
kwijt.  
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Tip 2 - STN AnaVist: Snelle display 

U kunt in een keer alle openstaande vensters 
ordenen door in het “Windows” menu een van de 
volgende opties aan te klikken: 
 
1) Tile 

 
 
2) Cascade 

 
 
Zo krijgt u snel een overzicht van alle openstaande 
“Bar & Matrix charts” die u anders een voor een 
dient op te roepen.  
 

Tip 3 - STN Express: Scherm niet sluiten na 

uitloggen STN. 

Wanneer u uitlogt aan het einde van een 
zoeksessie sluit STN automatisch het script-
venster. U hebt de mogelijkheid om de on-line 
sessie te beëindigen, maar het script open te laten. 
Ga hiervoor naar de “Connections...” optie in het  
“Setup” menu.  
 

 
 
Kies de gewenste STN Setup naam en klik op 
“Modify”. 
 

 
 
Ga naar het tabblad “Host Settings” en haal het 
vinkje weg bij “Close Window at Logoff”. 
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Tip 4 - STN Express: Accounting 

Benieuwd in welke database u de meeste kosten 
maakt? STN Express houdt bij in welke databases 
u zoekt en hoeveel kosten u daarbij maakt.  
 
U opent het “Accounting...” venster onder het 
menu “Results” of met de toetsencombinatie 
“CTRL+A”. 
 

 
 
Het bestand dat u zoekt heet “account.dat”. Dit 
bestand staat bij de installatie van STN Express 
8.4 als default waarde standaard in de map “Mijn 
documenten\STN Express 8.4”. 
 
Als u het bestand heeft geopend heeft u de keuze 
om zeven velden in willekeurige volgorde te 
tonen. Deze velden kunt u onder het menu 
“Setup” en dan “Report” aanpassen: 
 

 
 

 
 
Bij “Date Range” kunt u zelf aangeven over welke 
periode u de kosten wilt bekijken.  
 
Wanneer u een gewenste selectie heeft gemaakt 
kunt u de gegevens ook exporteren naar een 
bestand (File  �  Export). Zo kunt u de data in 
een ander programma verder bewerken. U kunt de 
data onder andere exporteren naar Excel en 
diverse tekstformaten. 

 


