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NAJWYDAJNIEJSZE NARZĘDZIE 
DO ZARZĄDZANIA MATERIAŁAMI 
NAUKOWYMI
Program EndNote™ umożliwia płynną obsługę procesów 
związanych z badaniami za pomocą elastycznych narzędzi 
przeznaczonych do wyszukiwania, porządkowania 
i udostępniania danych naukowych, tworzenia bibliografii 
i pisania prac naukowych.

DLA KOMPUTERÓW MAC
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Możliwości narzędzia EndNote
•	 Tworzenie dostosowanej do konkretnych potrzeb biblioteki materiałów referencyjnych.
•	 Wstawianie odnośników do plików programów Microsoft® Word, Wolfram Mathematica 8 lub Apple® Pages i automatyczne 

tworzenie w narzędziu EndNote cytatów i bibliografii zgodnej z wymogami danego pisma lub podręcznika dotyczącego 
stylu. Narzędzie EndNote oferuje ponad 6000 stylów bibliograficznych.

•	 Dołączanie do materiałów referencyjnych plików PDF, plików dźwiękowych, plików wideo i dowolnych innych plików 
(do 45 plików na wpis).

•	 Czytanie załączonych plików PDF i tworzenie w nich adnotacji.
•	 Porządkowanie biblioteki za pomocą grup umożliwiających podział odnośników na kategorie (np. według projektu, 

przedmiotu lub innego parametru wybranego przez użytkownika). Jeden odnośnik może zostać przypisany do wielu grup.
•	 Synchronizowanie grup i odnośników narzędzia EndNote na wielu komputerach, udostępnianie odnośników innym 

użytkownikom i uzyskiwanie dostępu do swoich odnośników z prawie każdego miejsca za pomocą przeglądarki 
internetowej. Wystarczy zalogować się do internetowego konta EndNote dostępnego na stronie my.endnote.com.

•	 Możliwości jest dużo więcej!

WSTAWIAJ CYTATY BEZPOŚREDNIO 
DO PLIKU
Wstawiaj cytaty i odnośniki 
bezpośrednio do pliku programu Word.

ŁATWO WYSZUKUJ ZASOBY
Narzędzie EndNote 
udostępnia tysiące zasobów 
internetowych.
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SYNCHRONIZUJ 
BIBLIOTEKĘ
Synchronizuj bibliotekę na 
komputerze, w Internecie 
i na urządzeniu iPad®.

WYŚWIETLAJ PLIKI PDF I TWÓRZ DO 
NICH ADNOTACJE
Dodawaj notatki do plików PDF i wyszukuj 
je później. Za pomocą zintegrowanej 
funkcji poczty e-mail szybko udostępniaj 
odnośniki z załącznikami innym 
użytkownikom.

PORZĄDKUJ ODNOŚNIKI
Twórz grupy i dodawaj do 
nich odnośniki (przez 
przeciąganie i upuszczanie) 
lub twórz automatycznie 
grupy inteligentne i 
powierz ich obsługę 
programowi EndNote.

UDOSTĘPNIAJ 
BIBLIOTEKĘ
Współpracuj z innymi 
użytkownikami narzędzia 
EndNote X7.
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1   ENDNOTE AUTOMATYCZNIE UTWORZY TWOJĄ PIERWSZĄ BIBLIOTEKĘ

7 prostych kroków pozwalających zacząć pracę 
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2  ZAIMPORTUJ PLIKI PDF

3  ZAIMPORTUJ ODNOŚNIKI Z ...

IMPORTUJ ODNOŚNIKI
Wiele internetowych baz danych 
umożliwia eksportowanie 
odnośników do Twojej biblioteki 
EndNote. Poszukaj opcji zapisu, 
eksportu i wysyłania do 
narzędzia EndNote. Opcja 
EndNote może również być 
oznaczona etykietą „RIS”.

IMPORTUJ PLIKI PDF
Jeżeli na komputerze masz już pliki PDF lub artykuły 
zawierające sam tekst, możesz na początek 
zaimportować je do swojej biblioteki w programie 
EndNote. Po otwarciu biblioteki wybierz opcję File 
(Plik) > Import (Importuj), aby zaimportować jeden 
plik PDF lub folder plików PDF. 
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4  UPORZĄDKUJ ODNOŚNIKI ZA POMOCĄ GRUP
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GRUPY ŁĄCZONE

Badaj powiązania między 
istniejącymi grupami. 
Wybierz opcję Groups 
(Grupy) > Create From 
Groups (Utwórz z grup).  
Wybierz z menu rozwijanego 
przynajmniej dwie grupy 
i wybierz operator logiczny. 
Nadaj grupie nazwę i kliknij 
przycisk Create (Utwórz).  
Ta grupa także jest grupą 
inteligentną, która będzie 
aktualizowana 
automatycznie po 
wprowadzeniu zmian 
w grupach składowych.

GRUPY INTELIGENTNE

Wybierz opcję Groups (Grupy) > 
Create Smart Group (Utwórz 
grupę inteligentną). Określ 
parametr wyszukiwania i nadaj 
grupie nazwę. Kliknij przycisk 
Create (Utwórz). W grupie 
inteligentnej (która pojawi się po 
lewej stronie) są automatycznie 
wyświetlane odnośniki 
odpowiadające podanym 
kryteriom wyszukiwania. Grupa 
aktualizuje się natychmiast po 
dodaniu do biblioteki kolejnych 
odnośników odpowiadających 
pierwotnemu wyszukiwaniu.

GRUPY

Wybierz opcję Groups 
(Grupy) > Create Group 
(Utwórz grupę). Nadaj 
grupie nazwę. Przeciągnij 
i upuść odnośniki z biblioteki 
do tej grupy. Jeden odnośnik 
może znajdować się w wielu 
grupach i nie zostanie 
skopiowany podczas 
przenoszenia.
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 5   ZAREJESTRUJ SIĘ W USŁUDZE SYNCHRONIZACJI W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO 
SWOJEJ BIBLIOTEKI Z DOWOLNEGO MIEJSCA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH

  Biblioteki na komputerze, w Internecie i na urządzeniu iPad można automatycznie synchronizować, aby uzyskiwać dostęp do wszystkich odnośników, 
załączników i adnotacji z poziomu dowolnej synchronizowanej lokalizacji. Wprawdzie w Internecie oraz na urządzeniu iPad widoczne są jedynie grupy 
niestandardowe, ale wszystkie grupy i zestawy grup można zobaczyć na wszystkich zsynchronizowanych komputerach stacjonarnych. 

Trzy sposoby uzyskiwania dostępu do biblioteki:  
1) Program EndNote na komputerze
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2) Konto EndNote w Internecie

3)  Aplikacja EndNote 
na urządzeniu iPad

ROZPOCZNIJ PRACĘ

Po otwarciu biblioteki 
wybierz przycisk 
synchronizacji, aby 
rozpocząć działanie.

ZALOGUJ SIĘ

Zaloguj się, korzystając 
z internetowego konta 
EndNote, lub utwórz 
nowe konto.

UZYSKAJ DOSTĘP DO 
BIBLIOTEKI

Uzyskaj dostęp do biblioteki za 
pomocą linku internetowego lub 
aplikacji na urządzeniu iPad.
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6  ŁATWO UDOSTĘPNIJ CAŁĄ BIBLIOTEKĘ SWOJEMU ZESPOŁOWI

Więcej informacji można znaleźć na stronie endnote.com/library-sharing
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ZAPROŚ DO WSPÓŁPRACY NAWET 14 OSÓB
Możesz zaprosić nawet 14 osób, które będą mogły 
korzystać z udostępnionej przez Ciebie biblioteki. 
Wszystkie zaproszone osoby będą miały uprawnienia do 
odczytu i zapisu oraz będą mogły dodawać i edytować 
odnośniki, załączniki i notatki.

DOŁĄCZAJ DO INNYCH 
ZESPOŁÓW

Możesz korzystać 
z nieograniczonej liczby 
bibliotek udostępnionych 
przez innych użytkowników 
narzędzia EndNote. 
Po zaakceptowaniu 
zaproszenia wybierz opcję 
File (Plik) > Open Shared 
Library (Otwórz bibliotekę 
udostępnioną), aby 
korzystać z udostępnionych 
materiałów.

ZAPRASZAJ 
WSPÓŁPRACOWNIKÓW
Wybierz przycisk Share 
(Udostępnij), aby zaprosić 
innych do współpracy 
i udostępnić im zawartość 
swojej biblioteki.

ŚLEDŹ ZAPROSZENIA
Monitoruj wysłane, 
zaakceptowane i odrzucone 
zaproszenia oraz listę 
członków zespołu.

ZARZĄDZAJ WSPÓŁPRACĄ
Osobom, które nie zaakceptowały 
zaproszenia, możesz wysłać przypomnienia, 
a po zakończeniu współpracy możesz 
usunąć członków zespołu.

PERSONALIZUJ 
ZAPROSZENIA
Aby zaprosić innych 
użytkowników narzędzia 
EndNote, wprowadź ich 
adresy e-mail i dodaj 
spersonalizowaną 
wiadomość.
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7  CYTUJ MATERIAŁY REFERENCYJNE W PROGRAMIE WORD

 Narzędzie korzysta z opatentowanej technologii CITE WHILE YOU WRITE®.
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OTWÓRZ DOKUMENT 
Po dodaniu odnośników do 
biblioteki programu 
EndNote można rozpocząć 
cytowanie tych materiałów 
w dokumentach. 

Otwórz dokument w 
edytorze tekstów Word, 
a następnie użyj 
dostępnych poleceń funkcji 
Cite While You Write w celu 
wstawienia i edytowania 
cytatów, a w razie potrzeby 
także do zmiany stylów.

WYSZUKUJ I WKLEJAJ  
SWOJE ODNOŚNIKI 

Umieść kursor w dokumencie 
w miejscu, w którym chcesz 
umieścić cytat. Za pomocą 
tego polecenia wyszukaj 
odnośnik w bibliotece 
EndNote i wklej go do 
swojej pracy.

STYL
Z listy stylów wybierz jeden 
ze swoich ulubionych 
stylów lub wybierz opcję 
Select Another Style 
(Wybierz inny styl) w celu 
wyświetlenia obszerniejszej 
listy stylów. Więcej stylów 
można pobrać z witryny  
endnote.com.

EDYTUJ CYTATY I ZARZĄDZAJ NIMI

Za pomocą polecenia Edit and Manage Citations (Edytuj 
cytaty i zarządzaj nimi) możesz edytować określone cytaty:

1.  Zmieniaj formatowanie cytatów wprowadzonych 
do tekstu.

2.  Dodawaj do cytatów prefiksy, sufiksy i/lub strony.
3. Usuwaj cytaty.
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CZY WIESZ, ŻE... ? 

POTRZEBUJESZ POMOCY? 
DODATKOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
Firma Thomson Reuters oferuje różnorodne możliwości związane ze 
szkoleniami podstawowymi, jak i zaawansowanymi w zakresie narzędzia 
EndNote. Oferta obejmuje m.in. nagrania szkoleniowe, sesje internetowe 
WebEx prowadzone na żywo przez specjalistę oraz materiały do pobrania 
ze strony internetowej endnote.com/training.

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby otrzymywać najnowsze filmy 
szkoleniowe: youtube.com/user/EndNoteTraining.

POMOC TECHNICZNA
Wyszukaj informacje w naszej bazie wiedzy zawierającej często zadawane 
pytania (FAQ) lub skontaktuj się z działem wsparcia technicznego za 
pośrednictwem strony internetowej endnote.com/support.

ZAPYTAJ CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI
Jedną z największych zalet narzędzia EndNote jest baza wiedzy oraz 
społeczność oddanych użytkowników. Obserwuj nas w serwisie Twitter®, 
polub nas w serwisie Facebook® lub dołącz do społeczności użytkowników 
na platformie internetowej dostępnej pod adresem my.endnote.com.

        facebook.com/EndNote

        twitter.com/EndNoteNews

        my.endnote.com/connectnow

KONTAKT Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY
Telefon: 1-800-722-1227 

Adres e-mail: endnote.sales@thomsonreuters.com

Główne biura ds. badań naukowych

Ameryka Północna i Południowa 
Filadelfia  +1 800 336 4474 
 +1 215 386 0100

Europa, Bliski Wschód i Afryka 
Londyn  +44 20 7433 4000

Azja, region Pacyfiku 
Singapur  +65 6775 5088 
Tokio  +81 3 5218 6500

Pełną listę biur można znaleźć na stronie:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

EDYTUJ SWOJE ADNOTACJE
Istnieje możliwość podkreślania, zakreślania i przekreślania 
tekstu w wielu kolorach, a także dodawania pól tekstowych 
o określonym lub dowolnym kształcie. Adnotacje te mogą 
być edytowane przez wszystkie osoby, którym udostępniana 
jest biblioteka. Po przeprowadzeniu synchronizacji można 
dalej edytować je w aplikacji na urządzeniu iPad lub 
przeglądać je za pomocą konta EndNote w Internecie.

NARZĘDZIE ENDNOTE MOŻE WYSZUKAĆ PEŁNY TEKST 
ARTYKUŁU
Jeżeli korzystasz z usługi PubMed LinkOut i/lub standardu 
OpenURL, możesz wskazać w narzędziu EndNote określone 
zasoby podczas korzystania z funkcji: Find Full Text (Znajdź 
pełny tekst) . W preferencjach programu EndNote przejdź do 
ustawienia Find Full Text (Znajdź pełny tekst) i zaznacz pole 
PubMed LinkOut. Wprowadź adres serwera OpenURL w polu 
OpenURL Path (Ścieżka OpenURL). Jeżeli korzystasz 
z serwera EZProxy, wpisz jego adres w polu Authenticate 
with (Uwierzytelnienie za pomocą). Aby uruchomić funkcję 
Find Full Text (Znajdź pełny tekst), wybierz w bibliotece jeden 
lub kilka odnośników. Następnie kliknij przycisk Find Full Text 
(Znajdź pełny tekst) na pasku narzędzi lub przejdź do opcji 
References (Odnośniki) > Find Full Text (Znajdź pełny tekst).

WYŚWIETLAJ SWOJE PLIKI PDF I DODAWAJ DO NICH 
ADNOTACJe
Pliki PDF dołączone do odnośnika można wyświetlać 
w panelu odnośników widocznym po prawej stronie lub 
w trybie pełnoekranowym, po użyciu przycisku przełącznika.


