Inzendingshandleiding voor auteurs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze instructie is bedoeld voor een auteur die een manuscript wilt indienen bij het Maandblad
voor Accountancy en Bedrijfseconomie ter publicatie. Om een manuscript geaccepteerd te
krijgen voor publicatie, moet een auteur ervoor zorgen dat zijn/haar werk van voldoende
wetenschappelijke en taalkundige kwaliteit is om te voldoen aan de reikwijdte en het beleid
van het tijdschrift.
1.   Ga naar www.mab-online.nl en klik op ‘Register’ indien u nog geen account
heeft of kies voor ‘Login’ indien u al wel een account heeft.

2.   Druk op de knop ‘Submit a manuscript’ om het inzendingsproces te starten.

3.   Selecteer het type manuscript dat u wilt inzenden en geef aan dat het manuscript
gereed is voor indiening door de voorwaarden te accepteren. Druk vervolgens op
‘Next’.
Typen manuscripten
-   Research article
-   Column
-   Editorial
-   Introduction to special issue
-   Letter tot the editor
-   Book review

4.   Voeg de gegevens van uw co-auteurs en de metagegevens van het artikel (titel,
abstract en trefwoorden) van uw manuscript toe. Druk vervolgens op ‘Next’.
-‐   Om een co-auteur toe te voegen typt u zijn/haar naam in het tekstvak. Er
verschijnt een lijst met geregistreerde gebruikers die overeenkomen met de
zoekopdracht. Als de gebruiker die u zoekt aanwezig is in het systeem,
klikt u op ‘Add to list’. Als dat niet het geval is, gebruik dan onderaan de
knop ‘Add a new author’ om een nieuwe gebruiker te maken en voeg
hem/haar toe als co-auteur. Gebruik ‘Edit’ om de persoonlijke gegevens
van een auteur bij te werken.
-‐   Let op: alleen de indienende auteur kan het manuscript in het systeem
verwerken. Als u de rol delegeert aan een andere auteur dan uzelf, kunt u
geen herziene versies meer indienen.

5.   Vink een of meerdere classificatiecategorie(ën) aan voor uw manuscript. Druk
vervolgens op ‘Next’.

6.   Verstrek aanvullende informatie om de metagegevens van uw manuscript te
voltooien.
-‐   ‘Supporting agencies’: dit betreft een opsomming van
organisaties/sponsoren die hebben bijgedragen aan het artikel.
-‐   ‘Conflict of interest’: deze uitleg verzorgt Max
-‐   ‘Comments to the editor’: dit betreft de begeleidende brief van de auteur
aan de hoofdredacteur.
-‐   ‘Specify a collection’ (niet van toepassing)

7.   Klik op de ‘Upload PDF submission file’ om de pdf-file van het manuscript te
uploaden. Druk daarna op de ‘Upload an additional file’ om de DOC, DOCX,
RTF or ODF-file van het manuscript en eventuele aanvullende bestanden te
uploaden. Klik vervolgens op ‘Next’.
-   Let op: controleer voor dat u het manuscript uploadt of het manuscript is
vormgegeven conform de auteursinstructies van het MAB. Deze
auteursinstructies zijn te vinden via
https://mab.pensoft.net/about#AuthorsGuidelines
-   Let op: de pdf-file en het word-bestand van het manuscript dienen tekstueel
hetzelfde te zijn.
-   Let op: bij het uploaden van het manuscript moet u ervoor zorgen dat hij
voldoet aan de vereisten voor indeling en grootte die in elke sectie staat
vermeld. Upload het manuscript en aanvullende bestanden apart, zodat u de
afbeeldingen ook in hoge resolutie kunt indienen. Typ voor elk bestand een
titel in het tekstvak om de knop ‘Upload an additional file’ te activeren
(bijvoorbeeld Manuscript, Afbeelding 1, Tabel 1). Er verschijnen extra velden
zodra u een bestand uploadt.

8.   Als u een ondersteunend bestand wilt toevoegen, drukt u op de knop ‘Add a
supplementary file’

9.   Vul vervolgens de gegevens in die aan u worden gevraagd (titel, auteur, data
type en omschrijving). Klik daarna op ‘Upload file’ om het bestand vanaf uw
computer te uploaden. Gebruik de ‘Save’-knop om het ondersteunende bestand
en de bijbehorende gegevens op te slaan. Of gebruik de ‘Cancel’-knop om te
annuleren.

10.  Indien u alle ondersteunende bestanden heeft toegevoegd klikt u op ‘Finish’ om
de inzending succesvol af te ronden. U ontvangt een bevestiging van de inzending
in uw mailbox.

11.  Als de inzending succesvol is verlopen wordt het manuscript ter beoordeling
verzonden naar de hoofdredacteur.
-   Indien het manuscript in voldoende mate aansluit bij het bereik en beleid van
het tijdschrift en het manuscript van voldoende wetenschappelijke een
taalkundige kwaliteit is wordt het manuscript toegewezen aan relevante
reviewers.
-   Indien het manuscript niet voldoende wordt geacht, wordt de auteur verzocht
het manuscript opnieuw in te zenden - conform deze inzendingshandleiding nadat de auteur het manuscript (aanzienlijk) heeft verbeterd.
12.  Indien u het manuscript succesvol heeft ingezonden is het mogelijk om de status
van het manuscript te volgen. Klik op ‘My Tasks’ en scrol vervolgens in de linker
kolom naar het kopje ‘My manuscripts’. Hier wordt onderscheid gemaakt in vier
categorieën:
-   Active manuscripts
-   Published manuscripts
-   Rejected manuscripts
-   Incomplete manuscripts
Kies de juiste categorie om uw manuscript te vinden en bekijk de status van het
manuscript.

