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Удобно, лесно управление на справочна 
литература за академични проучвания.



Добавянето на лиценз за сайта EndNote® покрива нуждите на целия ви кампус – от начинаещите 
студенти до напредналите изследователи, които работят по доклади, публикации, учебни програми 
или кандидатури за финансиране.

EndNote може дори да допринесе при подпомагане целите на вашата институция да:

•	 насърчава	нови	и	текущи	проучвания;

•	 въвежда	еднаквост	при	изследователски	практики	и	процеси	на	писане;

•	 осигурява	инструмент	за	управление	на	справочна	литература,	който	може	да	се	използва	онлайн	и	
офлайн;

•	 увеличава	ползването	на	настоящите	абонаментни	ресурси;

•	 осигурява	намаляване	на	разходите	за	софтуер	посредством	абонамент	за	лиценз	за	сайта.

ЗА ENDNOTE
EndNote	е	всеобхватен	работен	инструмент	за	преподаватели,	изследователи	и	студенти	–	както	
онлайн, така и офлайн. Като единствен по рода си инструмент EndNote прави управлението на 
проучвания	лесно	за	всеки.	Позволява	намирането,	съхраняването,	създаването	и	споделянето	на	
работа	по	най-ефективния	възможен	начин,	като	спестява	време	и	усилия.	

Направете управлението на справочна литература 
удобно и лесно за всеки член на вашата институция. 
Подсигурете преподавателите и изследователите с 
инструмент, който предлага прецизността, която 
работата им изисква, без да претоварва неопитните в 
сферата на проучванията студенти с функции, от които 
не се нуждаят. 
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НАМИРАЙТЕ 
С помощта на достъп до стотици онлайн бази данни с едно кликване на бутона вашата институция със 
сигурност ще е в първите редици на изследователската работа. Учените от вашия екип могат да търсят 
онлайн ресурси и абонаменти на вашата библиотека за събиране на информация и PDF файлове направо 
от EndNote. С уникални функции, за увеличаване на производителността, като например намиране на 
пълен текст и актуализиране на записи, EndNote позволява на изследователите да оптимизират 
разполагаемото си време, а библиотеката ви да увеличи максимално инвестираното в своите ресурси. 

СЪХРАНЯВАЙТЕ 
С гъвкави инструменти за съхранение и организиране на изследователската работа, учените разчитат на 
EndNote да съхранява всичките им справки и свързаните с тях файлове на едно място. Инструментите за 
разширената обработка на PDF файлове дават на изследователите възможност за добавяне на търсени 
бележки, коментари и анотации към своите документи – един лесен начин за улавяне на мисли и идеи през 
целия процес на проучване. С неограничено онлайн съхранение, както и съхранение на работния плот, 
изследователската библиотека може да се разширява неограничено.

СЪЗДАВАЙТЕ 
EndNote дава възможност на изследователите и студентите да прекарват по-малко време в писане на 
библиографии и повече за фокусиране върху изследователската си работа. Нашите вградени инструменти 
за създаване на библиография се интегрират перфектно с Microsoft® Word и позволяват на изследователите 
да създават лесно и да форматират сложни библиографии. И тъй като всяко списание има свой 
предпочитан стил и всяка финансираща организация има изисквания за кандидатстване, EndNote Styles 
Collection съдържа повече от 5000 библиографски стилове за различни дисциплини. Освен това EndNote 
включва вградени шаблони на документи, които да ви насочват през определените ръкописни 
изискванията на издателите.

СПОДЕЛЯЙТЕ 
Всеки член на вашата институция ще има достъп до същия инструмент за управление на справочна 
литература, което прави по-лесно споделянето на справки и взаимното сътрудничество по изследователски 
проекти. Възможностите за споделяне чрез EndNote позволяват на изследователите да споделят цялата си 
EndNote библиотека, включително справки, PDF файлове и анотации, с връстници и колеги от вашата 
организация или извън нея. Със синхронизиране в реално време, неограничено пространство за 
съхранение и онлайн форум, EndNote представлява платформа за ефективен обмен и сътрудничество.

ДОСТЪП
Студенти	извън	кампуса	и	научни	екипи	могат	
лесно	да	получат	достъп	до	своите	проучвания	
от всяка точка и да управляват своите EndNote 
библиотеки от различни компютри. Те просто 
трябва да регистрират своя онлайн акаунт, за да 
синхронизират	библиотеката	си	от	работния	плот	
с	тази	онлайн.	След	това	могат	да	имат	достъп	до	
тази	библиотека	от	всеки	компютър,	на	който	е	
инсталиран EndNote, онлайн или на iPad®.

ПОЛЗИ ОТ АБОНАМЕНТА
Лиценз за сайта EndNote дава на действащите 
ви изследователи прецизния инструмент 
за управление на справочна литература и 
библиография, от който се нуждаят. Като част от 
вашия	лиценз	вие	получавате	и	допълнителни	
онлайн функции и опции в EndNote, така че 
студентите да могат да решат дали да използват 
само уеб-базирани инструменти и все така да се 
възползват	от	обширни	стилови	гами	и	от	търсене	
на онлайн абонаменти. 

Всеки	член	на	вашата	институция	ще	има	достъп	
до широк набор от инструменти, включително:

•	 намиране	на	пълен	текст	с	едно	кликване;

•	 автоматично	актуализиране	на	справки;

•	 разширено	организиране	на	справки;

•	 разширено	управление	на	PDF	файлове;

•	 пълен	набор	от	инструменти	за	анотации	на	PDF	файлове;

•	 търсене	в	приложения	на	PDF	текст	и	анотации;

•	 автоматично	импортиране	и	организация	на	PDF	файлове;	

•	 създаване	на	интелигентни	препратки	от	импортиране	на	
проучвания;

•	 разширено	форматиране	и	персонализиране;

•	 разпознаване	на	съкращения	от	публикации	и	
стандартизиране;

•	 множество	библиографии	в	рамките	на	един	документ;

•	 подпозиции	и	библиографични	категории;

•	 композиционни	справки;

•	 полеви	замествания;

•	 неограничено	пространство	за	съхранение	онлайн.



НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ENDNOTE
Посетете:	endnote.com
Свържете	се	с	нас:	endnote.sales@thomsonreuters.com
Връзка:	endnote.com/community	
www.facebook.com/EndNote
www.twitter.com/EndNoteNews
www.youtube.com/EndNoteTraining
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Apple,	iPad,	Mac,	Macintosh	и	Pages	са	търговски	марки	на	Apple	Inc.,	
регистрирани в САЩ и други страни.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА И ОБУЧЕНИЕ
Като част от вашия лиценз за сайт предлагаме 
безплатно обучение и подкрепа за персонала 
ви по ресурсно обучение и за цялата ви 
потребителска общност. За всяко ниво на 
потребители	можем	да	ви	съдействаме	
посредством различни целенасочени начини на 
обучение, включващи обучения от записи, WebEx 
сесии, водени на живо от експерти, както и от 
материали за изтегляне.

Също	така	EndNote	вече	има	и	потребителски	
форум,	създаден	директно	на	неговата	онлайн	
платформа и позволяващ на потребителите да 
се	свързват	с	колеги	изследователи	и	експерти	
от	EndNote,	да	задават	въпроси	и	да	получават	
помощ при нужда.

СЪВМЕСТИМОСТ
Операционни	системи 
Windows® XP SP3, Vista®, Windows 7, Windows 8,  
32 и 64 бита

Mac® OS X 10.6 и по-нова

Съвместимост	на	Cite	While	You	Write™: 
Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 
32 и 64 бита

Интегриране	на	библиографично	
форматиране: 
Apple Pages® ‘09, Apache OpenOffice Writer 3.x, 
Wolfram Mathematica 8

ЛИЦЕНЗ ЗА САЙТ НА ENDNOTE


