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CZYM JEST PROGRAM ENDNOTE WEB?

EndNote Web to internetowy program do
zarządzania bibliografią, który ułatwia
tworzenia prac naukowych. Program
EndNote Web pozwala na:
•

•
•
•

szybkie i łatwe gromadzenie informacji
bibliograficznych z różnych źródeł baz
oraz katalogów bibliotecznych, takic
jak np.: PubMed, Google Scholar i
Web of Science;
Gromadzenie piśmiennictwa we własnej,
indywidualnej bibliotece, dostępnej
online z dowolnego komputera.
udostępnianie własnych zbiorów
piśmiennictwa innym użytkownikom
programu EndNote Web;
korzystanie z dodatku Cite While
You Write w celu automatycznego
wstawiania przypisów w tekście
dokumentu w edytorze MicrosoftWord,
przy jednoczesnym tworzeniu bibliografii
pracy i możliwości formatowania w
odpowiednim stylu bibliograficznym.
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ETAP

1

: TWOrZENIE WŁASNEJ bIblIOTEKI W PrOgrAMIE ENDNOTE WEb

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem platformy
Web of Knowledge, zaloguj się w witrynie Web of Knowledge,
a następnie kliknij łącze My EndNote Web, aby otworzyć
swoją bibliotekę EndNote Web.

Jeśli nie masz dostępu do usługi
Web of Knowledge, utwórz bezpłatne konto
w witrynie www.myendnoteweb.com.

ETAP 2 : INSTAlOWANIE
DODATKÓW PlUg-IN
Po pierwszym zalogowaniu na konto EndNote
Web wyświetlony zostanie poradnik „Getting
Started with EndNote Web” (Rozpoczęcie pracy z
programem EndNote Web) zawierający łącza do
materiałów na temat gromadzenia, organizowania i
formatowania informacji bibliograficznych.

Aby w pełni korzystać z programu EndNote Web, należy
zainstalować dwa dodatki plug-in: jeden dotyczy przeglądarki,
a drugi umożliwia połączenie się ze swoją biblioteką za pomocą
programu Microsoft Word.
Kliknij łącze Download Installers (Pobierz instalatory) u dołu
strony. Z tego miejsca można pobrać pliki instalacyjne dodatku
plug-in Cite While You Write (Dodawanie cytatów podczas pisania
tekstów) dla programu Microsoft Word oraz pasków narzędzi
programu EndNote Web dla przeglądarki Internet Explorer (tylko
system Windows) albo Firefox (Windows lub Macintosh).
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ETAP

3

: DODAWANIE
1
DO bIblIOTEKI INfOrMACJI bIblIOgrAfICZNYCH

Informacje bibliograficzne można dodać do biblioteki na pięć sposobów, takich jak: bezpośrednie eksportowanie z bazy, Capture
(Przechwytywanie z wyświetlanej strony internetowej), Online Search (Wyszukiwanie katalogów online), importowanie pliku lub ręczne
wpisanie informacji bibliograficznych.

BEZPOŚREDNIE EKSPORTOWANIE
W przypadku niektórych serwisów
internetowych, takich jak Web of Knowledge,
można zapisać wyniki wyszukiwania
bezpośrednio w bibliotece EndNote Web,
klikając przycisk EndNote Web. Informacje
bibliograficzne zostaną automatycznie
umieszczone w grupie Unfiled (Nieprzypisane).

CAPTURE (PRZECHWYTYWANIE)
W przypadku usług, którym nie towarzyszą
przyciski umożliwiające bezpośrednie
eksportowanie, można użyć dodatku plug-in
Capture (Przechwytywanie z wyświetlanej
strony) dla przeglądarki internetowej.
Informacje bibliograficzne zostaną
automatycznie umieszczone w grupie
Unfiled (Nieprzypisane).
W ramach tej metody warto sprawdzić,
czy informacje bibliograficzne zostały
przesłane prawidłowo.

QUICK REFERENCE CARD - EndnotE WEB

ONLINE SEARCH (WYSZUKIWANIE ONLINE)

Wyszukiwanie można wykonać w
wielu katalogach bibliotecznych i
bazach danych za pośrednictwem
interfejsu programu EndNote Web.
• kliknij zakładkę Collect
(Gromadzenie), a następnie
kliknij przycisk Online Search
(Wyszukaj online);
• wybierz repozytorium, do
którego widnieje dostęp (dostęp
do niektórych zasobów może być
zastrzeżony);
• rozpocznij wyszukiwanie;
• zaznacz odpowiednie pozycje,
a następnie użyj rozwijanego
menu, aby dodać je do wybranej
grupy swojej biblioteki.

IMPORTOWANIE PLIKU TEKSTOWEGO
Aby zaimportować informacje bibliograficzne
z pliku, zawarte w nim dane muszą być
oznaczone w formacie przeznaczonym do
odczytu maszynowego.
• kliknij opcję Import References w zakładce
Collect (Gromadzenie);
• wyszukaj i wybierz zapisany uprzednio plik. ;
• zaznacz filtr importowania odpowiadający
bazie danych, w której utworzono plik;
• kliknij przycisk Import (Importuj).

RĘCZNE DODAWANIE INFORMACJI BIBLIOGRAFICZNYCH
Aby ręcznie dodać pozycje bibliograficzne:
• kliknij opcję New Reference
(na karcie Collect (Gromadzenie);
• wybierz odpowiedni typ pozycji
bibliograficznej;
• wprowadź informacje bibliograficzne
w odpowiednich polach.
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: POrZĄDKOWANIE
1
I UDOSTĘPNIANIE INfOrMACJI bIblIOgrAfICZNYCH

TWORZENIE GROUPS (GRUP)
Program EndNote Web domyślnie zapisuje
informacje bibliograficzne w folderze
Unfiled (Nieprzypisane). Użytkownik może
utworzyć do 500 grup, aby odpowiednio
uporządkować informacje bibliograficzne i
wygodnie z nich korzystać.
• kliknij opcję Manage My Groups
(Zarządzaj moimi grupami) na karcie
Organize (Porządkowanie);
• kliknij przycisk New Group (Nowa
grupa);
• nadaj nazwę nowej grupie.
Uwaga. Te same pozycje bibliograficzne można
umieszczać w wielu grupach. Aby sprawdzić, w
których grupach znajdują się określone informacje
bibliograficzne, należy kliknąć ikonę folderu.

USUWANIE POWTARZAJĄCYCh SIĘ INFORMACJI
BIBLIOGRAFICZNYCh
Biblioteka może zawierać zduplikowane informacje
bibliograficzne. Aby je znaleźć i usunąć, należy skorzystać z
łącza Find Duplicates (Znajdź duplikaty) na karcie Organize
(Porządkowanie). Program EndNote Web porówna wówczas
pola Author (Autor), Year (Rok), Title (Tytuł) i Reference Type
(Typ informacji bibliograficznej), aby wyszukać duplikaty.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI BIBLIOGRAFICZNYCh
INNYM UŻYTKOWNIKOM PROGRAMU EndnotE WEB
• kliknij przycisk Manage Sharing (Zarządzaj udostępnianiem)
obok grupy, którą chcesz udostępnić; podaj adresy e-mail
osób, którym chcesz udostępnić odsyłacze
Uwaga: każda osoba z grupy, której chcesz udostępnić informacje
bibliograficzne, MUSI mieć konto w programie EndNote Web, aby móc
wyświetlać te informacje), a następnie podaj adres e-mail, którego dany
użytkownik używa w celu uzyskania dostępu do witryny EndNote Web;

• wybierz, czy chcesz nadać tym osobom dostęp umożliwiający
tylko odczyt, czy też odczyt i wprowadzanie zmian:
– dostęp umożliwiający odczyt i wprowadzanie
zmian oznacza, że wyznaczeni użytkownicy mogą
dodawać i usuwać informacje bibliograficzne w
danej grupie;
– dostęp umożliwiający tylko odczyt oznacza, że
wyznaczeni użytkownicy mogą jedynie wyświetlać
informacje bibliograficzne;
• kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

W przypadku grup udostępnianych innym użytkownikom wyświetlana jest ikona udostępniania.
W przypadku grup udostępnianych przez innych użytkowników ikona udostępniania jest wyświetlana
pod nagłówkiem Groups Shared by Others (Grupy udostępnione przez innych użytkowników).
Ikona książki i ołówka oznacza, że masz uprawnienia do dodawania i usuwania informacji
bibliograficznych w danej grupie.
Brak ikony oznacza, że masz dostęp tylko do odczytu.
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1
WHIlE YOU WrITE
ETAP 5 : CITE
(DODAWANIE PrZYPISÓW PODCZAS PISANIA)
Za pomocą dodatku Cite While You Write można wstawiać i formatować przypisy i bibliografię bezpośrednio podczas sporządzania
dokumentów w programie Word.
2. ZMIEŃ FORMATOWANIE DOKUMENTU i informacji bibliograficznych jednym
kliknięciem (dostępnych są tysiące stylów bibliograficznych ).

1. ZNAJDŹ I
WYBIERZ PRZYPISY,
a następnie wstaw je
do swojego rękopisu.

3. EDYTUJ PRZYPISY, aby dodawać numery
stron lub grupować różne informacje
bibliograficzne w jednym cytacie.
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INfOrMACJE DlA UŻYTKOWNIKÓW PrOgrAMU ENDNOTE DESKTOP
TWORZENIE BIBLIOTEKI PROGRAMU
EndnotE WEB Z POZIOMU PULPITOWEJ
WERSJI PROGRAMU EndnotE
Z poziomu menu Preferences (Preferencje)
można utworzyć bibliotekę programu
EndNote Web i pobrać dodatki plug-in.
Konto użytkownika X5 na pewno
umożliwia przechowywanie załączników
do plików online.

PRZESYŁANIE INFORMACJI
BIBLIOGRAFICZNYCh DO/Z PULPITOWEJ
WERSJI PROGRAMU EndnotE
1.

2.

3.

W desktopowej wersji programu
EndNote w panelu Groups (Grupy) dla
programu EndNote Web kliknij łącze
Transfer (Przesyłanie).
Wybierz grupę i kierunek przesyłania.
Można przesyłać zarówno z wersji
internetowej do wersji desktopowej
(i umożliwić tworzenie duplikatów),
jak i z wersji desktopowej do
wersji internetowej — Showing
References (Wyświetlanie informacji
bibliograficznych), All References
in Library (Wszystkie informacje
bibliograficzne w bibliotece) lub All
References in a Group (Wszystkie
informacje bibliograficzne w grupie).
Kliknij opcję Transfer (Przesyłanie).
BIBLIOGRAFIA ZARÓWNO Z WERSJI
INTERNETOWEJ, JAK I PULPITOWEJ
Dodatek Cite While You Write (Dodawanie
przypisów podczas pisania) jest zgodny
zarówno z programem EndNote Web, jak
programem EndNote. Można rozpocząć
tworzenie dokumentu, korzystając z
biblioteki w jednym z tych produktów,
a następnie przełączyć się do innego
produktu za pomocą menu Preferences
(Preferencje).
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
1. CZYM RÓŻNIĄ SIĘ WERSJE BIBLIOTEK PROGRAMU EndnotE WEB?
EndNote Web to pojedynczy produkt, ale oferuje użytkownikom zróżnicowane funkcje, w zależności
od poziomu dostępu użytkownika. W poniższej tabeli podsumowano dostępne typy kont.
JEŚLI JESTEŚ…
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2. CZYM JEST DOSTĘP NA ZASADZIE ROAMINGU?
UŻYTKOWNICY USŁUGI WEB oF KnoWLEdGE
Jeśli użytkownik utworzył bibliotekę programu EndNote
Web, korzystając z komputera w ramach rozpoznawanego
adresu IP danej instytucji, otrzymuje 1 rok dostępu do
tej biblioteki na zasadzie roamingu. Może zatem mieć
dostęp do swojego konta z dowolnego urządzenia z
dostępem do Internetu. Aby odnowić taki dostęp, należy
ponownie zalogować się na konto z komputera w ramach
rozpoznawanego adresu IP danej instytucji.
UŻYTKOWNICY PROGRAMU EndnotE
Jeśli użytkownik utworzył bibliotekę programu
EndNote Web, korzystając z programu EndNote,
uzyskuje dwuletni dostęp do biblioteki na zasadzie
roamingu. Aby odnowić taki dostęp, należy skorzystać
z menu Preferences (Preferencje) na pulpicie EndNote.

Biura ds. naukowych
Ameryka
Filadelfia

+1 800 336 4474
+1 215 386 0100

Europa, Bliski Wschód i Afryka
Londyn
+44 20 7433 4000

Przechowywanie do
10 tys. rekordów

3. JAKIE ELEMENTY WYRÓŻNIAJĄ DESKTOPOWĄ
WERSJĘ PROGRAMU EndnotE?
• Pojemność
Nieograniczona
Biblioteki:

Azja i region Pacyfiku
Singapur
+65 6775 5088
Tokio
+81 3 5218 6500
Pełną listę biur można znaleźć pod adresem:
science.thomsonreuter.com/contact
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• Załączniki:

Do 25 załączników na pozycję
bibliograficzną; wyświetlanie i
komentowanie plików PDF za pomocą
interfejsu EndNote

• Formatowanie:

Zmiana opcji stylu wyświetlania w celu
kontrolowania, jak poszczególne pola
wyświetlają się na Term Lists (Listach haseł)

• aktualizacje:

Wyszukiwanie aktualizacji informacji
bibliograficznych jednym kliknięciem
— dopasowywanie pierwotnej wersji
dokumentu z ostateczną,
opublikowaną wersją.

