
LICENŢĂ SITE 
ENDNOTE
Gestionarea simplă, convenabilă a 
referințelor pentru cercetare academică.



Adăugarea unei licențe a site-ului EndNote® satisface necesitățile întregului dvs. campus - de la elevul novice 
la cercetătorul avansat care lucrează cu documente, publicații, programe școlare sau cererile de bursă.

EndNote poate chiar ajuta la sprijinirea obiectivelor instituției dvs. pentru:

•	 Promovarea	cercetării	noi	și	în	curs	de	desfășurare

•	 Stabilirea	unor	practici	de	cercetare	și	procese	de	scriere	uniforme

•	 Furnizarea	unui	instrument	de	gestionare	a	referințelor,	care	poate	fi	utilizat	on-line	și	off-line

•	 Creşterea	utilizării	de	resurse	de	abonare	curente

•	 Oferirea	unei	reduceri	de	preț	pentru	software	prin	intermediul	unui	abonament	pentru	licență	asupra	site-ului

DESPRE ENDNOTE
EndNote	este	un	instrument	complet	de	productivitate	pentru	facultate,	cercetători	şi	studenți	-	atât	online	
cât	și	off-line.	Singurul	instrument	de	acest	gen,	EndNote	face	gestionarea	cercetării	ușoară	pentru	oricine.	
Acesta	permite	găsirea,	stocarea,	crearea	și	partajarea	muncii	în	cel	mai	eficient	mod	posibil,	economisind	
timp și efort. 

Faceți	gestionarea	referințelor	comodă	şi	simplă	pentru	
oricine din instituția dvs. Oferiți	facultății	şi	cercetătorilor	
un instrument care are gradul de sofisticare pe care îl cere 
munca acestora, fără a copleși studenții noi în domeniul 
cercetării cu funcții de care nu au nevoie. 
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GĂSIŢI 
Cu acces la sute de baze de date online, doar cu un clic pe un buton, instituția dvs. va sta sigur în prim-planul 
cercetării. Cercetătorii dvs. pot căuta online resursele și abonamentele bibliotecii dvs. pentru a colecta referințe și 
PDF-uri chiar din EndNote. Și, având caracteristici unice pentru a maximiza productivitatea, cum ar fi găsirea 
textului integral și actualizarea registrelor, EndNote permite cercetătorilor să îşi maximizeze timpul, iar bibliotecii 
dvs. să îşi maximizeze investiția în resursele sale. 

STOCAŢI 
Cu instrumente flexibile pentru stocarea și organizarea cercetării, cercetătorii se bazează pe EndNote pentru a-şi 
stoca toate referințele și fișierele legate de acestea într-un singur loc. Instrumentele avansate de gestionare a 
PDF-urilor oferă cercetătorilor posibilitatea de a adăuga note care pot fi căutate, comentarii și adnotări la 
documentele lor - o modalitate ușoară de a capta gânduri și idei pe tot parcursul procesului de cercetare. 
Cu stocare pe desktop și online nelimitată, o bibliotecă de cercetare se poate extinde la nesfârșit.

CREAŢI 
EndNote permite cercetătorilor și studenților să petreacă mai puțin timp scriind bibliografii şi mai mult timp 
concentrându-se pe cercetarea lor. Instrumentele noastre de creare a bibliografiei încorporate se integrează perfect 
cu Microsoft® Word și permit cercetătorilor să creeze și să formateze cu ușurință bibliografii complexe. Și, pentru 
că fiecare jurnal are un stil preferat și fiecare organizație de finanțare are cerințe de aplicare, Colecția de stiluri 
EndNote conține peste 5.000 de stiluri bibliografice pentru o varietate de discipline. În plus, EndNote include 
modele de documente încorporate pentru a ghida pe oricine printre cerințele exacte ale manuscriselor editorilor.

PARTAJAŢI 
Oricine din instituția dvs. va avea acces la același instrument de gestionare a referințelor, ceea ce face mai ușoară 
partajarea referințelor și colaborarea în proiectele de cercetare. Capacitățile de partajare EndNote permit 
cercetătorilor să partajeze întreaga bibliotecă EndNote, inclusiv referințele, PDF-urile și adnotările cu colegii și 
partenerii din cadrul sau din afara instituției dvs. Cu sincronizare în timp real, spațiu de stocare nelimitat, precum 
și cu un forum on-line, EndNote oferă o platformă pentru un schimb și o colaborare eficiente.

ACCESIBILITATE
Studenții și echipele de cercetare din afara campusului 
pot accesa cu ușurință cercetarea lor de oriunde și 
pot gestiona biblioteca lor EndNote din mai multe 
calculatoare.	Aceştia	trebuie	doar	să	se	înregistreze	în	
contul	lor	online	pentru	a-şi	sincroniza	biblioteca	de	
pe desktop în mediul on-line. Apoi pot avea acces la 
respectiva bibliotecă de pe orice calculator pe care este 
instalat	EndNote,	on-line	sau	pe	iPad®.

BENEFICIILE ABONĂRII
O licență a site-ului EndNote oferă cercetătorilor 
dvs.	activi	instrumentele	bibliografice	şi	gestionarea	
sofisticată	a	referințelor	de	care	au	nevoie.	Ca	parte	
a licenței site-ului dvs., veți primi, de asemenea, 
funcții și opțiuni suplimentare în EndNote on-line, 
astfel	încât	studenții	să	poată	decide	să	utilizeze	
doar	instrumentul	bazat	pe	Web	și	să	beneficieze	
în	continuare	de	seturi	de	stil	extins	şi	să	cerceteze	
abonamentele on-line. 

Oricine din instituția dvs. va avea acces la un set larg 
de instrumente, printre care:

•	 Găsirea	textului	integral	printr-un	singur	clic

•	 Actualizarea	automată	a	referințelor

•	 Organizarea	avansată	a	referințelor

•	 Gestionarea	avansată	a	PDF-urilor

•	 Set	de	instrumente	complet	pentru	adnotarea	PDF

•	 Căutarea	de	texte	și	adnotări	PDF	în	aplicație

•	 Importare	şi	organizare	automate	pentru	PDF	

•	 Creare	inteligentă	de	referințe	din	importarea	de	
cercetare

•	 Formatare	și	personalizare	avansate

•	 Recunoaștere	și	standardizare	a	abrevierilor	din	
jurnal

•	 Bibliografii	multiple	într-un	singur	document

•	 Subtitlu	şi	bibliografii	pe	categorii

•	 Referințe	mixte

•	 Substituții	de	câmp

•	 Stocare	on-line	nelimitată



AFLAŢI MAI MULTE DESPRE ENDNOTE
Vizitați:	endnote.com
Contactați-ne: endnote.sales@thomsonreuters.com
Conectați-vă: endnote.com/community	
www.facebook.com/EndNote
www.twitter.com/EndNoteNews
www.youtube.com/EndNoteTraining
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Apple,	iPad,	Mac,	Macintosh	şi	Pages	sunt	mărci	comerciale	ale	
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

SUPORT TEHNIC ŞI INSTRUIRE
Ca	parte	a	licenței	site-ului	dvs.,	oferim	instruire	şi	
suport	gratuit	atât	pentru	personalul	de	instruire	
a	resurselor,	cât	și	pentru	întreaga	comunitate	a	
utilizatorilor.	Pentru	orice	nivel	de	utilizator,	putem	
ajuta cu o varietate de oportunități de instruire 
specifice	care	includ	instruiri	înregistrate,	sesiuni	în	
timp real conduse de experți WebEx și materiale 
care	pot	fi	descărcate.

Iar acum, EndNote are un forum pentru utilizatori, 
construit chiar în platforma sa online - care permite 
utilizatorilor să intre în legătură cu experți EndNote 
şi	colegi	cercetători	pentru	a	putea	adresa	întrebări	
şi	primi	ajutor	chiar	atunci	când	au	nevoie	de	el.

COMPATIBILITATE
Sisteme	de	operare 
Windows®	XP	SP3,	Vista®,	Windows	7,	Windows	8,	 
32	şi	64	biți

Mac®	OS	X	10.6	şi	versiunile	ulterioare

Compatibilitate	cu	Cite	While	You	Write™: 
Microsoft	Word	2007,	2010,	2013,	32	şi	64	biți

Integrare	formatare	bibliografică: 
Apple	Pages®	‘09,	Apache	OpenOffice	Writer	3.x,	
Wolfram	Mathematica	8
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