
LICENCJA 
GRUPOWA 
ENDNOTE
Wygodne i proste w obsłudze narzędzia do 
zarządzania odnośnikami w pracy naukowej.



Licencja grupowa EndNote® spełni oczekiwania całej uczelni — od nowych studentów po doświadczonych 
pracowników naukowych pracujących nad badaniami naukowymi, publikacjami, programami nauczania, 
wnioskami o finansowanie itp.

Narzędzie EndNote może również wspomóc realizację celów instytucji, takich jak:

•	 Promowanie	nowych	i	trwających	badań

•	 Określenie	jednolitych	praktyk	badawczych	i	procesów	związanych	z	pisaniem	prac

•	 Udostępnienie	narzędzia	do	zarządzania	odnośnikami	zarówno	w	trybie	online,	jak	i	offline

•	 Zwiększenie	wykorzystania	istniejących	zasobów	dostępnych	w	ramach	subskrypcji

•	 Zmniejszenie	kosztów	oprogramowania	dzięki	licencji	grupowej

ENDNOTE — INFORMACJE
EndNote to wszechstronne narzędzie wspomagające wydajne działanie, które zostało utworzone z myślą 
o wydziałach,	naukowcach	i	studentach	pracujących	zarówno	w	trybie	online,	jak	i	offline.	EndNote	to	jedyne	
w swoim rodzaju narzędzie umożliwiające łatwe zarządzanie materiałami naukowymi. Program ten umożliwia 
użytkownikom wyszukiwanie, przechowywanie, tworzenie i udostępnianie swojej pracy w najbardziej wydajny 
sposób, co pozwala oszczędzać czas i nakłady pracy. 

Udostępnij w całej instytucji narzędzia do prostego i wygodnego 
zarządzania odnośnikami. Zapewnij	swojemu	wydziałowi	
i naukowcom narzędzie wykorzystujące zaawansowaną technologię 
niezbędną do pracy, a jednocześnie łatwe w obsłudze nawet dla 
studentów,	którzy	dopiero	rozpoczynają	prowadzenie	badań.	
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ZNAJDUJ 
Dzięki narzędziu EndNote, za jednym kliknięciem zapewniającemu dostęp do setek internetowych baz danych, każda 
instytucja może być na bieżąco z badaniami naukowymi. Zapewnij naukowcom możliwość przeszukiwania zasobów 
internetowych oraz subskrypcji biblioteki, umożliwiając gromadzenie materiałów referencyjnych i plików PDF bezpośrednio 
w programie EndNote. Dzięki wyjątkowym funkcjom zapewniającym maksymalizację wydajności, takim jak wyszukiwanie 
pełnego teksu i aktualizacja wpisów, narzędzie EndNote pozwala optymalnie wykorzystać czas poświęcony na 
wyszukiwanie informacji, a biblioteka uzyskuje maksymalne korzyści z inwestycji w to rozwiązanie. 

PRZECHOWUJ 
Dzięki elastycznym narzędziom programu EndNote przeznaczonym do przechowywania i porządkowania materiałów 
naukowych badacze mogą przechowywać w jednym miejscu wszystkie odnośniki i powiązane pliki. Zaawansowane 
narzędzia do obsługi plików PDF umożliwiają naukowcom dodawanie do dokumentów notatek, komentarzy i adnotacji 
(z możliwością przeszukiwania), ułatwiając porządkowanie pomysłów i koncepcji podczas prowadzenia badań naukowych. 
Dzięki nieograniczonej przestrzeni na przechowywanie plików w bibliotece internetowej lub na komputerze można 
nieustannie poszerzać zasoby biblioteki.

TWÓRZ 
Narzędzie EndNote pozwala pracownikom naukowym i studentom spędzać mniej czasu na pisaniu bibliografii, dzięki 
czemu mogą oni skoncentrować się na prowadzenie badań naukowych. Wbudowane narzędzia do tworzenia bibliografii 
płynnie integrują się z programem Microsoft® Word, umożliwiając naukowcom łatwe tworzenie i formatowanie złożonych 
bibliografii. Ponieważ każdy magazyn preferuje inny styl i każda organizacja finansująca badania ma inne wymagania 
związane z podaniami, narzędzie EndNote zawiera ponad 5000 stylów bibliografii dla różnych dziedzin naukowych. 
Ponadto program EndNote zawiera wbudowane szablony dokumentów ułatwiające przedstawienie użytkownikowi 
dokładnych wymagań wydawców w zakresie rękopisów.

UDOSTĘPNIAJ 
Każdy członek danej instytucji może mieć dostęp do tego samego narzędzia do zarządzania odnośnikami, co ułatwia 
udostępnianie odnośników i współpracę nad projektami badawczymi. Funkcja udostępniania, którą oferuje narzędzie 
EndNote, pozwala naukowcom udostępniać całą bibliotekę EndNote (w tym odnośniki, pliki PDF i adnotacje) innym 
pracownikom naukowym oraz współpracownikom — zarówno w instytucji, jak i poza nią. Dzięki synchronizacji w czasie 
rzeczywistym, nieograniczonym możliwościom przechowywania oraz internetowemu forum, narzędzie EndNote pełni rolę 
platformy umożliwiającej wydajną współpracę i udostępnianie.

DOSTĘPNOŚĆ
Studenci i zespoły badawcze przebywające poza uczelnią 
mogą z dowolnego miejsca łatwo uzyskać dostęp do 
swoich	badań	i	zarządzać	biblioteką	EndNote	na	wielu	
komputerach. Muszą jedynie zarejestrować swoje konto 
internetowe w celu zsynchronizowania ich biblioteki 
na komputerze tak, aby była dostępna w Internecie. 
Po wykonaniu tej czynności mogą uzyskać dostęp do tej 
biblioteki z poziomu dowolnego komputera, na którym 
zainstalowano narzędzie EndNote, w Internecie lub na 
urządzeniu iPad®.

ZALETY SUBSKRYPCJI
Licencja grupowa narzędzia EndNote zapewnia 
aktywnym naukowcom zaawansowane narzędzia 
do zarządzania odnośnikami i tworzenia bibliografii. 
W ramach licencji grupowej otrzymujesz również 
dostęp	do	dodatkowych	funkcji	i	opcji	internetowej	
wersji narzędzia EndNote. Dzięki temu studenci mogą 
korzystać z rozszerzonego zestawu stylów i wyszukiwać 
informacje	w	ramach	subskrypcji	internetowych.	

Każdy członek instytucji będzie miał dostęp do 
szerokiego zestawu narzędzi, takich jak:

•	 Wyszukiwanie	pełnego	tekstu	za	jednym	kliknięciem

•	 Automatyczna	aktualizacja	odnośników

•	 Zaawansowane	porządkowanie	odnośników

•	 Zaawansowane	zarządzanie	plikami	PDF

•	 Pełen	zestaw	narzędzi	do	obsługi	adnotacji	w	plikach	PDF

•	 Wyszukiwanie	adnotacji	i	tekstu	wewnątrz	aplikacji	
w plikach	PDF

•	 Automatyczne	importowanie	i	porządkowanie	plików	PDF	

•	 Tworzenie	odnośników	inteligentnych	z	zaimportowanych	
materiałów

•	 Zaawansowane	formatowanie	i	dostosowywanie

•	 Rozpoznawanie	i	standaryzacja	skrótów	występujących	
w magazynach

•	 Obsługa	wielu	bibliografii	w	jednym	dokumencie

•	 Bibliografie	obejmujące	podtytuły	i	kategorie

•	 Odnośniki	złożone

•	 Zastępowanie	pól

•	 Nieograniczone	miejsce	do	przechowywania	online



WIĘCEJ INFORMACJI O NARZĘDZIU ENDNOTE
Odwiedź witrynę:	endnote.com
Skontaktuj się z nami: endnote.sales@thomsonreuters.com
Połącz się z nami: endnote.com/community	
www.facebook.com/EndNote
www.twitter.com/EndNoteNews
www.youtube.com/EndNoteTraining
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Apple, iPad, Mac, Macintosh i Pages są znakami towarowymi firmy Apple Inc., 
zastrzeżonym	w	Stanach	Zjednoczonych	i	w	innych	krajach.

WSPARCIE TECHNICZNE I SZKOLENIA
W	ramach	licencji	grupowej	oferujemy	bezpłatne	
szkolenie i wsparcie techniczne zarówno dla 
pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie 
szkoleń,	jak	i	dla	wszystkich	użytkowników.		Niezależnie	
od poziomu umiejętności użytkowników nasza firma 
zapewnia różne możliwości szkoleniowe dostosowane 
do indywidualnych potrzeb. Szkolenia obejmują 
nagrania, sesje szkoleniowe WebEx prowadzone na 
żywo przez specjalistę oraz materiały do pobrania.

Obecnie	narzędzie	EndNote	udostępnia	także	forum	
zintegrowane	z	platformą	internetową,	które	umożliwia	
komunikowanie się z innymi osobami prowadzącymi 
badania oraz ze specjalistami w zakresie narzędzia 
EndNote. Dzięki temu użytkownicy mogą zadawać 
pytania i uzyskać szybką pomoc.

ZGODNOŚĆ
Systemy	operacyjne 
Windows® XP SP3, Vista®, Windows 7, Windows 8,  
wersja	32-bitowa	i	64-bitowa

Mac®	OS	X,	wersja	10.6	lub	nowsza

Obsługa	funkcji	Cite	While	You	Write™: 
Microsoft	Word	2007,	2010,	2013,	wersja	32-bitowa	
i 64-bitowa

Integracja	z	funkcjami	formatowania	bibliografii: 
Apple	Pages®	‘09,	Apache	OpenOffice	Writer	3.x,	
Wolfram	Mathematica	8

LICENCJA GRUPOWA ENDNOTE


