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НАЙ-ЕФЕКТИВНИЯТ 
ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ВАШИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
EndNote ви позволява да се движите безпроблемно в 
процеса на вашите изследвания с гъвкави инструменти 
за търсене, организиране и споделяне на вашите 
изследвания, създаване на библиография, и писане на 
вашия доклад.

ЗА WINDOWS®
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Какво можете да направите с EndNote
•	 Създайте потребителска библиотека за всички ваши справки.
•	 Поставете справките в Microsoft® Word, Wolfram Mathematica 8, или Apple® Pages и EndNote автоматично ще създаде цитати 

и библиография, отговарящи на изискванията на избраното от вас списание или ръководство за стил – има над 6000 
библиографски стилове, от които да изберете.

•	 Прикрепете PDF файлове, звукови файлове, видео или всеки друг вид файлове към вашите референции – до 45 файла на запис.
•	 Прочетете и анотирайте приложените PDF файлове.
•	 Организирайте библиотеката си с помощта на групи, за да категоризирате справките по проект, тема или нещо друго, което сте 

избрали; като същата справка може да бъде в толкова групи, колкото вие искате.
•	 Синхронизирайте своите EndNote справки и групи на множество компютри, споделяйте справките с други хора и получавайте 

достъп до тях от почти навсякъде, с всеки Интернет браузър, като влезете във вашия EndNote онлайн акаунт чрез my.endnote.com. 
•	 И много, много повече!

ВМЪКВАЙТЕ ЦИТАТИ
Внесете цитати и справки 
направо в Microsoft Word.

ТЪРСЕТЕ ЛЕСНО
Получете достъп до хиляди 
онлайн ресурси в EndNote.

КРАТЪК СПРАВОЧНИК – ENDNOTE

СПОДЕЛЯЙТЕ БИБЛИОТЕКАТА СИ
Можете да си сътрудничите с други 
потребители на EndNote X7.

ПРЕГЛЕДАЙТЕ И АНОТИРАЙТЕ 
ВАШИТЕ PDF ФАЙЛОВЕ
Добавете "лепкави бележки" на 
вашите PDF файлове и ги потърсете 
по-късно. Използвайте вградената 
имейл функционалност за бързо 
споделяне на справка и прикачените 
към нея файлове с други хора.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ 
ВАШИТЕ СПРАВКИ
Създайте групи и 
плъзнете и пуснете 
своите справки в 
тях или създайте 
автоматични 
интелигентни групи 
и оставете EndNote 
да се погрижи за това 
вместо вас.

СИНХРОНИЗИРАЙТЕ 
БИБЛИОТЕКАТА СИ
Синхронизирайте от работния 
плот, онлайн и от iPad®.
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Започнете със 7 лесни стъпки 

КРАТЪК СПРАВОЧНИК – ENDNOTE

1   СЪЗДАЙТЕ СВОЯТА БИБЛИОТЕКА В ENDNOTE

2   ИМПОРТИРАЙТЕ 
ВАШИТЕ PDF ФАЙЛОВЕ

3  ИМПОРТИРАЙТЕ СПРАВКИ ОТ ...

ИМПОРТИРАЙТЕ СПРАВКИ
Много онлайн бази данни ви 
разрешават да експортирате 
справки към вашата EndNote 
библиотека. Потърсете 
опциите за запис, 
експортиране или изпращане 
към EndNote. Опцията на 
EndNote може също да е 
обозначен като "RIS."

СЪЗДАЙТЕ И ЗАПИШЕТЕ
Отидете на File > New (Файл > 
Нов файл). Запазете вашата 
библиотека във вашата папка с 
документи.

ИМПОРТИРАЙТЕ PDF ФАЙЛОВЕ
Ако вече имате PDF файлове с целия текст на статиите на вашия компютър, 
можете да започнете импортирането им в своята EndNote библиотека. Когато 
библиотеката ви е отворена, отидете на File > Import (Файл > Импортиране), 
за да импортирате един PDF файл или папка с PDF файлове.
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КРАТЪК СПРАВОЧНИК – ENDNOTE

4  ОРГАНИЗИРАЙТЕ СПРАВКИТЕ СИ В ГРУПИ

КОМБИНИРАНИ ГРУПИ
Разгледайте 
взаимоотношенията между 
съществуващите групи. 
Отидете на Groups > Create 
From Groups (Групи > 
Създаване от групи). Вземете 
най-малко две групи в 
падащото меню и изберете 
вашия предпочитан Булев 
оператор. Задайте име на 
тази група, кликнете на 
бутона Create (Създаване) и 
една комбинирана група ще 
се появи в ляво. Тази група 
също е интелигентна група и 
ще се актуализира, когато се 
променят съставните ви 
групи.

СЪЗДАЙТЕ 
ИНТЕЛИГЕНТНА ГРУПА
Отидете в Groups > Create 
Smart Group (Групи > 
Създаване на интелигентна 
група). Дефинирайте 
параметрите за търсене и 
задайте име на тази група. 
Щракнете върху бутона 
Create (Създаване). Една 
интелигентна група показва 
автоматично справки, които 
съответстват на търсеното. 
Тази група ще се актуализира 
веднага при добавяне на 
повече справки към 
библиотеката ви, които 
съответстват на 
първоначалното търсене.

СЪЗДАЙТЕ ГРУПА
Отидете в Groups > Create 
Group (Групи > Създаване 
на група). Това ще създаде 
група с икона на папка в 
ляво. Задайте име на 
вашата групата. Плъзнете 
и пуснете справки от 
вашата библиотека в тази 
група. Същата справка 
може да се появи в 
няколко групи и не се 
счита че се дублира, 
когато правите това.
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КРАТЪК СПРАВОЧНИК – ENDNOTE

 5   РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СИНХРОНИЗИРАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО БИБЛИОТЕКАТА ВИ 
НАВСЯКЪДЕ ... И СПОДЕЛЯЙТЕ

  Можете автоматично да синхронизирате библиотеките от работния си плот, онлайн и iPad, така че всички справки, приложения и 
анотации в една да могат да са достъпни от друга. Въпреки че само потребителските групи ще се появяват онлайн или на iPad, 
всички групи и групови схеми ще се появяват на всички синхронизирани настолни компютри. 

Три начина за достъп до вашата библиотека:  
1) Работен плот на EndNote

2) EndNote Онлайн

ПЪРВИ СТЪПКИ
Когато библиотеката 
ви е отворена, 
изберете бутона sync 
(синхронизиране), за да 
започнете.

ВПИШЕТЕ СЕ
Влезте в онлайн акаунта 
ви в EndNote или 
създайте нов акаунт.

ДОСТЪП ДО ВАШАТА БИБЛИОТЕКА
Достъп до вашата библиотека онлайн и 
от приложение на iPad.

3)  EndNote iPad 
приложение
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Научете повече на адрес endnote.com/library-sharing

КРАТЪК СПРАВОЧНИК – ENDNOTE

6  ЛЕСНО СПОДЕЛЯЙТЕ ЦЯЛАТА СИ БИБЛИОТЕКА С ВАШИЯ ЕКИП

ПОКАНЕТЕ ДО 14 ДРУГИ СЪТРУДНИЦИ
Можете да поканите до 14 други хора да 
се присъединят към вашата споделена 
библиотека. Всички членове, които каните, 
имат достъп за четене/писане към цялата ви 
библиотека и могат да добавят и редактират 
справки, прикачени файлове и бележки.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ 
ДРУГИ ЕКИПИ
Можете да имате 
неограничен брой 
библиотеки, споделяни с 
вас от други потребители 
на EndNote. След като сте 
приели тяхната покана, 
отидете в File > Open Shared 
Library (Файл > Отваряне на 
споделена библиотека) за да 
се свържете с тях.

ПРОСЛЕДЯВАЙТЕ 
ПОКАНИ
Следете кого вече сте 
поканили и дали те са 
приели и са станали 
членове, или не.

УПРАВЛЯВАЙТЕ 
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Можете да напомняте на 
потребителите, които не са 
приели, или да премахвате 
членове, когато сте спрели да 
работите заедно.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ 
ПОКАНИ
За да поканите други 
потребители на 
EndNote, въведете 
техните имейл 
адреси и добавете 
персонализирано 
съобщение.

ПОКАНЕТЕ КОЛЕГИ
Изберете бутона Share (Споделяне), 
за да започнете да каните колегите си 
да споделят вашата библиотека.
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КРАТЪК СПРАВОЧНИК – ENDNOTE

7  ЦИТИРАЙТЕ СПРАВКИ В WORD

 Поддържано от патентована технология CITE WHILE YOU WRITE™ (Цитирай, докато пишеш).

ОТВОРЕТЕ ДОКУМЕНТ В WORD
Сега когато вече имате няколко 
справки във вашата EndNote 
библиотека, можете да започнете 
да ги цитирате във вашите 
документи. 
Използвайте следните команди в 
Cite While You Write (Цитирай, 
докато пишеш), за да вмъкнете 
цитати, да ги редактирате и да 
променяте стилове, както е 
необходимо.

НАМЕРЕТЕ И ВМЪКНЕТЕ 
МОИТЕ СПРАВКИ
Поставете курсора в документа, 
където бихте желали да се появи 
цитата. Използвайте тази 
команда, за да търсите справка 
във вашата EndNote библиотека 
и я вмъкнете във вашия доклад.

ИЗБЕРЕТЕ СТИЛ
Използвайте падащото 
меню за стил, за да 
изберете един от 
любимите си стилове или 
изберете Select Another 
Style (Изберете друг стил), 
за да видите по-голям 
списък от стилове. 
Можете да изтеглите 
повече стилове на адрес 
endnote.com.

РЕДАКТИРАЙТЕ И УПРАВЛЯВАЙТЕ ЦИТАТИ
Използвайте тази команда, за да редактирате 
конкретни цитати:
•	 	Променете	форматирането	на	ваши	цитати,	

включени в текстове.
•	 	Добавете	представка,	наставка	и/или	

страници към вашите цитати.
•	 Премахнете	цитати.
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ЗНАЕХТЕ ЛИ, ЧЕ ... ? 

ENDNOTE МОЖЕ ДА НАМЕРИ ЦЕЛИЯ ТЕКСТ НА СТАТИЯТА ЗА ВАС
Ако имате достъп до PubMed Linkout и/или OpenURL, можете да 
посочите EndNote на тези ресурси, когато стартирате функцията Find 
Full Text (Намиране на пълен текст). В менюто предпочитания на 
EndNote, преминете към настройката Find Full Text (Намиране на 
пълен текст) и отметнете полето на PubMed Linkout. Въведете вашия 
OpenURL сървър в полето на OpenURL. Ако имате EZProxy сървър, 
въведете това в полето за удостоверяване.
За да стартирате Find Full Text (Намиране на пълен текст), изберете 
една справка или няколко справки във вашата библиотека. След това 
използвайте бутона на Find Full Text (Намиране на пълен текст) в 
лентата с инструменти или отидете в References > Find Full Text 
(Справки > Намиране на пълен текст).

МОЖЕТЕ РЪЧНО ДА ВЪВЕДЕТЕ СПРАВКИ
Няма да сте в състояние да намерите всичко онлайн. За да въведете 
справки ръчно, отидете на References > New Reference (Справки > 
Нови справки). Това отваря нов прозорец за справки, за да започнете 
да пишете (или поставяте) в полетата. Ето някои насоки за въвеждане 
на справки:
1.  Задайте типа на справките в падащото меню в горната част на 

прозореца за запис. 
2.  Въведете имена на автори, както следва:
 Смит, Джон Оскар (Фамилия, Име)
 Смит, Дж.О. (Инициали, разделени с точки)
  Център за контрол и профилактика на заболяванията, (Добавете 

запетая в края на фирмени наименования)
За много автори въведете всеки нов автор на нов ред в полето Author 
(Автор).
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Централни научни офиси

Америка 
Филаделфия  +1 800 336 4474 
 +1 215 386 0100

Европа, Близък Изток и Африка 
Лондон  +44 20 7433 4000

Азия – Тихия океан 
Сингапур  +65 6775 5088 
Токио  +81 3 5218 6500

За пълен списък на офисите посетете:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ? 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
Независимо дали искате да получите основите познания, или да 
подобрите уменията си, Thomson Reuters може да помогне с 
различни целенасочени възможности за обучение, които включват 
обучения от записи, WebEx сесии водени на живо от експерти, 
както и от материали за изтегляне на адрес endnote.com/training.

Абонирайте се за нашия YouTube канал, за да получавате 
актуализации на учебните видео клипове на адрес  
youtube.com/user/EndNoteTraining.

ПОЛУЧЕТЕ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Потърсете нашата база данни от "Често задавани въпроси" или се 
свържете с нашия експертен персонал по техническа поддръжка на 
адрес endnote.com/support.

ПОПИТАЙТЕ ОБЩНОСТТА
Едно от най-важните предимства на EndNote е опитната и 
всеотдайна потребителска база. Следвайте ни в Twitter®, харесайте 
ни във Facebook® или се присъединете към потребителския ни 
форум, на разположение на нашата онлайн платформа на адрес 
my.endnote.com.

        facebook.com/EndNote

        twitter.com/EndNoteNews

        my.endnote.com/connectnow

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ПРОДАЖБИ
Телефон: 1-800-722-1227  
Имейл: endnote.sales@thomsonreuters.com

МОЖЕТЕ ДЕ ВИДИТЕ И АНОТИРАТЕ ВАШИТЕ PDF ФАЙЛОВЕ
Прегледайте PDF файла, прикрепен към вашата справка, в панела за 
справки от дясно или използвайте бутона Open PDF/Close PDF, за да го 
видите в режим на цял екран.

Можете да осветявате, подчертавате, зачерквате и добавяте забележки 
направо в полето за преглед на PDF файлове. Тези анотации могат да се 
редактират от всички, когато споделяте библиотека си. Когато 
синхронизирате, можете да възобновите редактирането им на iPad 
приложението или да ги прегледате онлайн в EndNote.

http://ip-science.thomsonreuters.com/contact
http://endnote.com/training
http://endnote.com/support
http://endnote.com/training

