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ENDNOTE ЗАДАВА 
СТАНДАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ 
И ПИСАНЕ НА ОКСФОРДСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

В сърцето на услугите за подкрепа на Оксфордския университет са 
компютърните услуги на университета. Те подкрепят университета 
в развитието и използването на информационните технологии в 
преподаването и научните изследвания.

ПРОБЛЕМЪТ

През 2003 г. компютърните услуги на Оксфордския университет (OUCS) 
установяват необходимостта от библиографски софтуерен пакет за 
управление, който ще стандартизира личните референтни колекции 
в целия кампус. Този пакет трябваше да бъде лесен за използване и 
научаване, отворен за промени и в състояние да подобри работата както  
на преподавателите, така и на студентите.

С такава разнообразна група потребители на територията на колежа, 
състояща се от персонал, студенти, изследователи и преподаватели, 
пакетът трябваше да е издръжлив и да носи със себе си ценни 
допълнителни ресурси като онлайн изследователски връзки.

РЕШЕНИЕТО

OUCS проучи всички налични пакети (включително тези, които вече са 
в употреба) и реши, че EndNote е базата данни, отговаряща на техните 
изисквания.

Освен вече определените изисквания, поставени от Оксфордския 
университет, имало редица позитивни аргументи за избора на EndNote, 
включително:

•	 Лекота на свързаност към Интернет-базирани библиотеки, 
позволяваща локацията на точно необходимите за цитиране 
референции.

•	 Лесно съхранение, подреждане и индексиране на референциите в 
рамките на персонализираната референтната база данни.

•	 Способност да събира изображения, фигури, файлове и линкове.

•	 Интеграция на Word процесор, което прави лесно вмъкването на цитати 
и създаването на библиографии и списъци с фигури.

Всяко влизане е автоматично и последователно форматирано в 
предпочитания изходен стил, които може също да бъде персонализиран.  
И това е особено важно за университета, тъй като дава възможност на 
всеки член на факултета да запази своята индивидуалност и да поддържа 
своите собствени уникални стилове на референции.

“ EndNote прави революция 
с работата на хората, 
позволявайки процесите 
да се рационализират. 
Разнообразието на 
автоматизация е огромна 
полза за студентите и 
персонала, независимо от 
тяхната дисциплина.” 

Оксфорд е център на образованието от 1096 година 
насам. През 1167 година, когато Хенри II забранява 
на английски студенти да посещават университета в 
Париж, Оксфорд нараства с безпрецедентни темпове. 
Днес световно известният университет приема в залите 
си най-малко 20 000 студенти всяка учебна година.

ENDNOTE®

Намерете го. Съхранете го. Създайте го. Споделете го. 



ENDNOTE® ПРОУЧВАНЕ (продължение)

Grazyna Cooper, ръководител на Програмата 
за IT обучение, казва: "С различните отдели, 
използвайки различни изходни формати,  
е важно да можете лесно да персонализирате 
стилове, за да отговарят на специфичните 
изисквания на отделите. С EndNote е възможно 
да се използва всеки стил на референции. 
Просто е въпрос на избор на нов стил и 
преформатиране само с едно кликване.

Фактът, че можете да правите това отново и 
отново в рамките на няколко секунди, е това, 
което прави EndNote еднакво практичен за 
студенти и за персонал."

ENDNOTE ОБУЧЕНИЕ

При наличието на този ресурс се появи нуждата да се обучат хората как да го използват. OUCS 
в момента предлага серия от девет специфични по факултети курсове за обучение и осем общи 
EndNote курсове по функционалност, предназначени да дават подробни инструкции за това как да 
използвате EndNote до пълния му потенциал.

Всеки курс се провежда веднъж на семестър през цялата учебна година. Оказаха се толкова 
популярни – около 200 заинтересовани студенти на курс – така че сега се предлагат от специален 
инструктор на EndNote. 

"EndNote направи революция с работата на хората, позволявайки процесите да се рационализират. 
Разнообразието на автоматизация е огромна полза за студентите и персонала независимо от тяхната 
дисциплина.” – коментира Grazyna.

За разширяване на обучението на EndNote и предвид правителствен доклад за идентифициране 
на портативните способности, с които студентите трябва да бъдат оборудвани, OUCS е подготвил 
ново учебно събитие. "Инструментът за способности за студентите с изследователска работа" се 
организира съвместно от IT Програмата за обучение на Университета, Библиотекарските услуги и 
Отдела за кариера и е насочен към студенти от първа и втора година изследователска работа.

Този курс се фокусира на инструментите, необходими за оптимизиране на научната работа и за 
запознаване на студентите с основните умения за разширяване техните кариери. Също така включва 
въведение в Aspire, личната база данни на Оксфордския университет за планиране на развитието, 
Skills Portal и EndNote. 

Достъп до EndNote в Оксфордския университет е разрешен за всички студенти из Университетския 
Eduserv CHEST site license, който също предлага на намалени цени индивидуални лицензии чрез 
магазина на Оксфордския университет за тези, които искат да работят у дома.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ENDNOTE

За да научите повече, посетете endnote.com или се свържете с най-близкия до вас офис на 
Thomson Reuters. 

Централни Научни Офиси

Америка 
Филаделфия  +1 800 336 4474

 +1 215 386 0100

Европа, Близък Изток и Африка 
Лондон  +44 20 7433 4000

Азия – Тихия океан 
Сингапур  +65 6775 5088

Токио  +81 3 4589 3100

За пълен списък на офисите посетете:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact
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