
Cesar Nexis 
 

1 Locatie 
De Cesar-Nexis webapplicatie bevindt zich op https://cesar.science.ru.nl/doc/nexis 

2 Gebruik 
De webapplicatie gebruiken: 

1) Ga naar Cesar (https://cesar.science.ru.nl), maak een account aan 

2) Inloggen in Cesar (als dat nog niet zo is) 

3) Ga naar Tools >> Nexis batches 

 

Dit is het overzicht (listview) van je ‘batch-uploads’. Dus iedere upload die je doet (van 

mogelijkerwijze wel 100 bestanden) is één batch. 

 

2.1 Een nieuw batch (serie bestanden) verwerken 
Zorg dat je op de goede plek bent: Tools >> Nexis Batches 

 

Vervolgens: 

1) Rechtsboven het knopje met pijltje naar boven aanklikken (popup “Import…”) 

2) Vervolgens op het (half verscholen zo te zien) ‘batch’ klikken 

3) Er wordt dan nog iets meer zichtbaar: “Upload Nexis text files” … 

4) Klik op “Browse…” 

5) Selecteer in jouw directory alle tekstbestanden die je wilt uploaden (Shift of Ctrl 

vasthouden voor meerdere bestanden) 

DUS: een directory selecteren gaat niet. Alleen één of meerdere bestanden. 

6) Op ‘ok’ klikken 

7) De bestanden worden ge-upload. Daarna moet je mogelijkerwijze het scherm verversen 

(F5) of opnieuw Tools >> Nexis Batches doen 

 

2.2 Een batch downloaden 
Het is mogelijk om de aangemaakte batch naar je computer te downloaden. 

 

1) Ga naar de regel in de listview met de batch die je wilt downloaden (datum en tijd staat er 

bij en het aantal ge-uploade teksten) 

2) Klik op het rechterknopje voor het downloaden 

3) Bestand opslaan 

 

Het opgeslagen bestand heeft de vorm “cesar_NexisBatch_[NUMMER].tar.gz” 

Dit is een gecomprimeerde directory. Die kun je uitpakken waar je wilt. 

Dat uitpakken gaat in twee stappen met 7-zip: (a) van tar.gz uitpakken naar .tar, (b) van .tar 

uitpakken naar directory met bestanden. 

In de directory staan twee soorten bestanden: 

*.meta               - de metadata van het nexis tekstbestand 

*.txt                   - de tekst van van het nexis tekstbestand 

 

De “.meta” bestanden bevatten metadata in het JSON formaat. Kun je dat gebruiken? 

De “.txt” bestanden bevatten alleen de body 
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