EU-databaser: Eur-Lex
Eur-Lex er EUs lovdata. Du finner søkevinduet til basen på http://eur-lex.europa.eu/:

Her kan du skrive inn et eller flere søkeord. Har du dokumentnummeret (f.eks. forordning 44/2001)
trykker du på fanen By document reference. Trykker du på Advanced search vil du kunne velge bl.a.
om søkeordene skal være i tittelen på dokumentet eller også i teksten.
Her har jeg trykket på fanen By document reference og fylt ut:
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Resultatet av søket ser slik ut:

Her har jeg altså funnet Brussel I-forordningen.
Trykker jeg på overskriften (32001R0044 osv), får jeg opp følgende:

Her kan jeg altså få forordningen i den språkversjonen og det filformatet jeg ønsker. Pdf-filene er ikke
låste, slik at det går an å gjøre notater i dem på skjermen om man har slik legning.
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Legg merke til at det er en egen meny (rett under utsnittet ovenfor) for å få opp flere språkversjoner
samtidig.
En nyttig greie er også Linked documents:

Her kan man se endringshistorikk, konsoliderte tekster og ikke minst rettspraksis knyttet til de
forskjellige delene av dokumentet:

Det varierer hvor utfyllende opplysningene er her, særlig når det gjelder rettspraksis. Men det som
står, er nyttig. Og finner man ikke opplysningene ved et dokument, kan man lete etter dem i det som
kan være ansett som hoveddokumentet.
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Tidligere utgaver
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
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9.
10.
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13.
14.
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16.
17.

Få multifunksjonsskriverne til å stifte etc. for deg
Kjapp tilgang til programmer
Om å fikse på en skannet fil
Strukturer dokumentene dine!
Disposisjonsvisning
Nummerering
Innholdsfortegnelse
Hoveddokumenter og deldokumenter
Redigering i hoveddokumentet
EndNote introduksjon
Lage referanser ved hjelp av EndNote
Om å få EndNote til å gjøre det du vil
Om å få EndNote til å gjøre det du vil - fortsettelse
Om å få EndNote til å gjøre det du vil - avslutning
Søke i Outlook etter e-post
På nett med EDUROAM
EU-databaser: PreLex
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