
LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO 
DO ENDNOTE
Gestão de referência conveniente e simples 
para a investigação académica.



Adicionar uma licença de instalação do EndNote® responde às necessidades de todo o campus - desde o 
estudante ao investigador experiente que trabalha com documentos, publicações, programas ou pedidos 
de contribuição.

O EndNote pode ainda ajudar a atingir os objetivos da sua instituição para:

• Promover novas investigações e investigações em curso

• Estabelecer práticas de investigação uniformes e procedimentos de redação

• Fornecer uma ferramenta de gestão de referência que pode ser utilizada online e offline

• Aumentar a utilização dos atuais recursos de subscrição

• Proporcionar uma economia de custos em software graças a uma assinatura de licença de instalação

ACERCA DO ENDNOTE
O EndNote é uma ferramenta de produtividade completa para professores, investigadores e alunos, tanto 
online como offline. Única ferramenta deste tipo, o EndNote facilita a gestão de investigação para qualquer 
pessoa. Além disso, permite-lhes encontrar, armazenar, criar e partilhar trabalhos da forma mais eficiente 
possível, poupando tempo e esforço. 

Tornar a gestão de referência prática e simples para todos os 
membros da sua instituição. Fornecer às faculdades e 
investigadores uma ferramenta que responde à sofisticação do 
seu trabalho, sem sobrecarregar os estudantes com pouca 
experiência na investigação com funções de que não necessitam. 
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ENCONTRAR 
Com acesso a centenas de bases de dados online em apenas um clique, a sua instituição tem a garantia de permanecer 
na vanguarda da investigação. Os seus investigadores podem procurar recursos online e as suas subscrições a 
bibliotecas para recolher referências e ficheiros PDF diretamente a partir do EndNote. E com características únicas 
para maximizar a produtividade, tais como encontrar texto integral e atualizar os registos, o EndNote permite aos 
investigadores maximizar o seu tempo e a sua biblioteca, com vista a maximizar o seu investimento em recursos. 

ARMAZENAR 
Com ferramentas flexíveis para armazenar e organizar as pesquisas, os investigadores confiam no EndNote para 
guardar todas as referências e respetivos ficheiros no mesmo local. As ferramentas avançadas de manipulação de 
ficheiros PDF permitem ainda aos investigadores adicionarem notas pesquisáveis, comentários e anotações aos seus 
documentos - uma forma fácil de captar os seus pensamentos e ideias ao longo de todo o processo de pesquisa. 
Com uma capacidade de armazenamento no ambiente de trabalho e online ilimitada, uma biblioteca de pesquisa 
pode expandir-se infinitamente.

CRIAR 
O EndNote permite aos seus investigadores e estudantes passarem menos tempo a escrever bibliografias, passando a 
dedicar mais tempo dedicado à sua pesquisa. As nossas ferramentas integradas de criação de bibliografia combinam 
perfeitamente com o Microsoft® Word e permitirá aos investigadores criar e formatar facilmente bibliografias 
complexas. E, uma vez que todas as revistas tem um estilo favorito e cada organização financiadora tem requisitos de 
aplicação, a coleção de estilos do EndNote contém mais de 5.000 estilos para uma variedade de formas. Além disso, 
o EndNote inclui modelos de documento integrados para guiar qualquer pessoa através dos requisitos manuscritos 
exatos das editoras.

PARTILHAR 
Todo o pessoal da sua instituição terá acesso à mesma ferramenta de gestão de referência, tornando mais fácil partilhar 
referências e colaborar em projetos de investigação. As características de partilha do EndNote permitem aos 
investigadores partilhar a integralidade da sua biblioteca, incluindo referências, ficheiros PDF e anotações, com os seus 
pares e colegas, dentro ou fora da sua instituição. Com a sincronização em tempo real, o armazenamento ilimitado e 
um fórum online, o EndNote fornece uma plataforma para uma colaboração e partilha eficiente.

ACESSIBILIDADE
Os estudantes e equipas de investigação fora do 
campus podem facilmente aceder às suas pesquisa 
em qualquer lugar, bem como gerir a sua biblioteca 
EndNote a partir de vários computadores. Basta 
registarem a sua conta online para sincronizar 
a sua biblioteca do ambiente de trabalho para o 
EndNote online. Em seguida, poderão aceder a essas 
bibliotecas em qualquer computador com o EndNote 
instalado, quer online quer no iPad®.

VANTAGENS DA ASSINATURA
Uma licença de instalação do EndNote oferece aos 
seus investigadores as ferramentas sofisticadas 
de gestão de referência e bibliografias de que 
necessitam. Como parte da sua licença de instalação, 
irá ainda receber funcionalidades e opções adicionais 
para o EndNote online. Deste modo, os estudantes 
poderão optar por utilizar apenas a ferramenta 
baseada na Web, continuando a beneficiar dos vastos 
conjuntos de estilo e assinaturas de pesquisa online. 

Todas as pessoas da sua instituição terão acesso a um 
vasto leque de ferramentas, incluindo:

•	 Encontrar	texto	integral	num	clique
•	 Atualização	automática	da	referência
•	 Organização	avançada	da	referência
•	 Gestão	avançada	de	PDF
•	 Conjunto	de	ferramentas	para	anotação	em	PDF
•	 Aplicação	de	texto	no	PDF	e	pesquisa	de	
anotações

•	 Importação	automática	e	organização	para	PDF	
•	 Criação	de	referência	inteligente	a	partir	da	
importação	de	pesquisas

•	 Formatação	avançada	e	personalização
•	 Registo	de	reconhecimento	de	abreviaturas	e	
padronização

•	 Múltiplas	bibliografias	num	único	documento
•	 Bibliografias	por	subposição	e	categoria
•	 Referências	complexas
•	 Substituições	de	campos
•	 Armazenamento	online	limitado



SAIBA MAIS SOBRE O ENDNOTE
Visite:	endnote.com
Contacte-nos: endnote.sales@thomsonreuters.com
Conectar: endnote.com/community	
www.facebook.com/EndNote
www.twitter.com/EndNoteNews
www.youtube.com/EndNoteTraining
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Apple, iPad, Mac, Macintosh e Pages são marcas comerciais da 
Apple Inc., registadas nos E. U. A. e noutros países.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORMAÇÃO
Como parte da sua licença de instalação, 
disponibilizamos-lhe uma formação gratuita e 
assistência tanto para o seu pessoal de formação 
como para toda a comunidade de utilizadores. 
Para qualquer nível de utilizador, podemos ajudar 
com uma variedade de oportunidades de formação, 
que incluem sessões de formação gravadas, sessões 
ao vivo dirigidas por peritos em WebEx e materiais a 
descarregar.

O EndNote conta agora com um fórum de 
utilizadores integrado na sua plataforma online -  
que permite aos utilizadores conectarem-se aos 
colegas investigadores e peritos em EndNote 
para colocar perguntas e obter ajuda sempre que 
precisarem.

COMPATIBILIDADE
Sistemas	operativos 
Windows® XP SP3, Vista®, Windows 7, Windows 8,  
32 e 64 bits

Mac® OS X 10.6 ou posterior

Compatibilidade	da	tecnologia	Cite	While	You	
Write™: 
Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 32 e 64 bits

Integração	da	formatação	bibliográfica: 
Apple Pages® ‘09, Apache OpenOffice Writer 3.x, 
Wolfram Mathematica 8
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