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CEL MAI EFICIENT INSTRUMENT 
PENTRU GESTIONAREA 
CERCETĂRII DVS.
EndNote vă permite să vă deplasaţi fără probleme prin 
procesul de cercetare cu instrumente flexibile pentru 
căutarea, organizarea și partajarea cercetării, crearea 
bibliografiei și scrierea lucrării dvs.

PENTRU WINDOWS®
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Ce puteţi face cu EndNote
•	 Creaţi o bibliotecă personalizată pentru toate referinţele dvs.
•	 Inseraţi acele referinţe în Microsoft® Word, Wolfram Mathematica 8 sau Apple® Pages, iar EndNote va crea în mod 

automat citate și o bibliografie care să se potrivească cerinţelor jurnalului sau manualului de stil selectat; dispune de 
peste 6.000 de stiluri bibliografice din care să alegeţi.

•	 Atașaţi PDF-uri, fișiere audio, video sau orice alt tip de fișier pentru referinţele dvs. - până la 45 de fișiere pe înregistrare.
•	 Citiţi și faceţi adnotări în PDF-urile atașate.
•	 Organizaţi biblioteca utilizând grupuri pentru a clasifica referinţele după proiect, subiect sau orice altceva alegeţi; aceeași 

referinţă poate fi găsită în oricât de multe grupuri doriţi.
•	 Vă sincronizaţi referinţele EndNote și grupurile pe mai multe computere, partajaţi referinţe cu alte persoane și accesaţi 

referinţele dvs. de aproape oriunde, cu orice program de navigare pe internet, prin autentificarea în contul dvs. online 
EndNote pe my.endnote.com. 

•	 Și mult, mult mai multe!

INSERAŢI CITATE
Aduceţi citatele și referinţele 
direct în Microsoft Word.

CĂUTAŢI CU UŞURINŢĂ
Accesaţi mii de resurse 
on-line în EndNote.

GHID DE REFERINŢĂ RAPIDĂ – ENDNOTE

PARTAJAŢI BIBLIOTECA DVS.
Colaboraţi cu alţi utilizatori 
EndNote X7.

VIZUALIZAŢI ȘI ADNOTAŢI-VĂ  
PDF-URILE
Adăugaţi adnotări în PDF-urile dvs. 
şi căutaţi-le mai târziu. Utilizaţi 
funcţionalitatea e-mail-ului încorporat 
pentru a partaja rapid o referinţă și 
fișierele anexe ale acesteia cu alte 
persoane.

ORGANIZAŢI-VĂ 
REFERINŢELE
Creaţi grupuri și glisaţi 
şi fixaţi referinţele în 
acestea sau creaţi grupuri 
automate inteligente si 
lăsaţi EndNote să aibă grijă 
de acest lucru pentru dvs.

SINCRONIZAŢI-VĂ 
BIBLIOTECA
Sincronizaţi pe desktop, 
online și pe iPad®.
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Începeţi în 7 pași simpli 

GHID DE REFERINŢĂ RAPIDĂ – ENDNOTE

1   CREAŢI PROPRIA BIBLIOTECĂ ENDNOTE

2  IMPORTAŢI PDF-URILE DVS.

3  IMPORTAŢI REFERINŢE DIN ...

IMPORTAŢI REFERINŢE
Multe baze de date online vă 
oferă posibilitatea de a exporta 
referinţe în biblioteca dvs. 
EndNote. Căutaţi opţiunea de 
salvare, exportare sau trimitere 
la EndNote. Opţiunea EndNote 
ar putea fi etichetată şi ca „RIS”.

CREAŢI ŞI SALVAŢI
Mergeţi la File (Fişier) > New (Nou). 
Salvaţi biblioteca în folderul 
Documente.

IMPORTAŢI PDF-URI
Dacă aveţi deja PDF-uri ale unor articole cu text integral pe 
calculatorul dvs., puteţi începe prin importarea lor în biblioteca 
EndNote. Cu biblioteca dvs. deschisă, mergeţi la File (Fişier) > 
Import pentru a importa un PDF sau un dosar de PDF-uri.
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GHID DE REFERINŢĂ RAPIDĂ – ENDNOTE

4  ORGANIZAŢI-VĂ REFERINŢELE ÎN GRUPURI

GRUPURI COMBINATE
Exploraţi relaţiile dintre 
grupurile dvs. existente. Mergeţi 
la Groups (Grupuri) > Create 
From Groups (Creare din 
grupuri). Alegeţi cel puţin două 
grupuri din meniul vertical și 
selectaţi operatorul dvs. boolean 
la alegere. Daţi un nume acestui 
grup, faceţi clic pe butonul 
Create (Creare) și un grup 
combinat va apărea în partea 
stângă. Acest grup este, de 
asemenea, un grup inteligent și 
va fi actualizat pe măsură ce 
grupurile dvs. de componente 
se schimbă.

CREAŢI UN GRUP 
INTELIGENT
Mergeţi la Groups (Grupuri) > 
Create Smart Group (Creare 
grup inteligent). Definiţi un 
parametru de căutare și daţi 
un nume acestui grup. 
Faceţi clic pe butonul Create 
(Creare). Un grup inteligent 
arată în mod automat 
referinţele care corespund 
acelei căutări. De asemenea, 
acest grup se va actualiza 
imediat ce vă adăugaţi mai 
multe referinţe la biblioteca 
dvs. care corespund 
respectivei căutări originale.

CREAŢI UN GRUP
Mergeţi la Groups (Grupuri) > 
Create Group (Creare grup). 
Acest lucru creează un grup 
cu o pictogramă de folder pe 
partea stângă. Daţi un nume 
grupului dvs. Glisaţi și fixaţi 
referinţe din biblioteca dvs. în 
acest grup. Aceeași referinţă 
poate apărea în mai multe 
grupuri și nu va fi duplicată 
când faceţi acest lucru.
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 5   ÎNSCRIEŢI-VĂ PENTRU SINCRONIZARE PENTRU A VĂ ACCESA BIBLIOTECA DE 
ORIUNDE ... ȘI PENTRU A PARTAJA

  Vă puteţi sincroniza automat bibliotecile de pe desktop, online, precum și din iPad, astfel încât toate referinţele, anexele și adnotările care se găsesc 
în una dintre acestea să poată fi accesate din celelalte. Deși numai grupurile personalizate vor apărea online sau pe iPad, toate grupurile și setările 
de grupuri vor apărea pe toate computerele desktop sincronizate. 

Trei moduri de a vă accesa biblioteca:  
1) Desktop-ul EndNote

2) EndNote online

ÎNCEPEŢI
Cu biblioteca dvs. deschisă, 
selectaţi butonul sync 
(sincronizare) pentru a 
începe.

CONECTAŢI-VĂ
Conectaţi-vă la contul dvs. 
online EndNote sau creaţi 
un cont nou.

ACCESAŢI-VĂ BIBLIOTECA
Accesaţi-vă biblioteca online 
şi pe aplicaţia iPad.

3) Aplicaţia EndNote iPad
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Aflaţi mai multe pe endnote.com/library-sharing

GHID DE REFERINŢĂ RAPIDĂ – ENDNOTE

6  PARTAJAŢI CU UȘURINŢĂ ÎNTREAGA DVS. BIBLIOTECĂ CU ECHIPA DVS.

INVITAŢI PÂNĂ LA ALŢI 14 COLABORATORI
Puteţi invita până la alte 14 persoane să se alăture 
în biblioteca dvs. partajată. Toţi membrii pe care îi 
invitaţi au acces de citire/scriere în biblioteca dvs. 
completă și pot adăuga și edita referinţe, fișiere 
atașate și note.

ALĂTURAŢI-VĂ ALTOR ECHIPE
Puteţi avea, de asemenea, 
un număr nelimitat de biblioteci 
partajate cu dvs. de alţi utilizatori 
EndNote. După ce le-aţi acceptat 
invitaţia, mergeţi la File (Fişier) > 
Open Shared Library (Deschide 
biblioteca partajată) pentru a le 
accesa.

MONITORIZAŢI INVITAŢIILE
Urmăriţi-i pe cei pe care 
i-aţi invitat deja și vedeţi 
dacă au acceptat și dacă 
sunt sau nu sunt membri.

GESTIONAŢI COLABORAREA
Puteţi aminti utilizatorilor care 
nu au acceptat sau puteţi elimina 
membrii atunci când aţi terminat de 
lucrat împreună.

PERSONALIZAŢI 
INVITAŢIILE
Pentru a invita alţi utilizatori 
EndNote, introduceţi 
adresele acestora de e-mail 
și adăugaţi un mesaj 
personalizat.

INVITAŢI-VĂ COLEGII
Selectaţi butonul Share 
(Partajare) pentru a începe 
să vă invitaţi colegii să vă 
partajeze biblioteca.
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GHID DE REFERINŢĂ RAPIDĂ – ENDNOTE

7  CITAŢI REFERINŢE ÎN WORD

 Bazat pe tehnologia patentată CITE WHILE YOU WRITE™ .

DESCHIDEŢI UN 
DOCUMENT ÎN WORD
Acum, că aveţi unele referinţe 
în biblioteca dvs. EndNote, 
puteţi începe să le citaţi în 
documente. 

Utilizaţi următoarele comenzi 
Cite While You Write (Citaţi în 
timp ce scrieţi) pentru a 
insera citate, a edita citate şi 
a schimba stilurile după cum 
este necesar.

IDENTIFICAŢI ŞI INSERAŢI 
REFERINŢELE MELE
Plasaţi cursorul în 
documentul dvs. în locul în 
care aţi dori să apară un citat. 
Utilizaţi această comandă 
pentru a căuta o referinţă în 
biblioteca dvs. EndNote şi a o 
insera în lucrarea dvs.

ALEGEŢI UN STIL
Utilizaţi lista verticală de 
stiluri pentru a alege un stil 
dintre stilurile dvs. preferate 
sau alegeţi Select Another 
Style (Selectează alt stil) 
pentru a vedea o listă mai 
mare de stiluri. Puteţi 
descărca mai multe stiluri 
de pe endnote.com.

EDITAŢI ȘI GESTIONAŢI CITATELE
Utilizaţi această comandă pentru a edita citate specifice:

•	 Schimbaţi	formatarea	citatelor	dvs.	în	text.
•	 	Adăugaţi	un	prefix,	sufix	și/sau	o	pagină	la	citatele	dvs.
•	 Ştergeţi	citatele.
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ŞTIAŢI CĂ ? 

ENDNOTE POATE GĂSI TEXTUL INTEGRAL AL ARTICOLULUI 
PENTRU DVS.
Dacă aveţi acces la PubMed LinkOut şi/sau OpenURL, puteţi îndrepta 
EndNote către aceste resurse atunci când rulaţi funcţia Find Full Text 
(Găseşte text integral). În preferinţele EndNote, mergeţi la setarea 
Find Full Text (Găseşte text integral) şi bifaţi caseta PubMed LinkOut. 
Introduceţi server-ul dvs. OpenURL în caseta OpenURL Path (Cale 
OpenURL). Dacă aveţi un server EZProxy, introduceţi-l în caseta 
Authenticate with (Autentificare cu).

Pentru a rula Find Full Text (Găseşte text integral), selectaţi o referinţă 
sau mai multe în biblioteca dvs. Apoi, utilizaţi butonul Find Full Text 
(Găseşte text integral) din bara de instrumente sau mergeţi la 
References (Referinţe) > Find Full Text (Găseşte text integral).
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Birouri Centrale de Ştiinţă

Americi 
Philadelphia  +1 800 336 4474 
 +1 215 386 0100

Europa, Orientul Mijlociu și Africa 
Londra  +44 20 7433 4000

Asia Pacific 
Singapore  +65 6775 5088 
Tokyo  +81 3 5218 6500

Pentru o listă completă a birourilor, vizitaţi:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR? 
RESURSE SUPLIMENTARE DE INSTRUIRE 
Fie că doriţi să obţineţi cunoştinţe de bază sau să vă rafinaţi competenţele, 
Thomson Reuters vă poate ajuta cu o varietate de oportunităţi de instruire 
specifice care includ instruiri înregistrate, sesiuni în timp real conduse 
de experţi WebEx și materiale care pot fi descărcate de pe  
endnote.com/training.

Abonaţi-vă la canalul nostru YouTube pentru a primi actualizări video de 
instruire la youtube.com/user/EndNoteTraining.

OBŢINEŢI AJUTOR TEHNIC
Căutaţi în baza noastră de cunoştinţe cu întrebări frecvente sau contactaţi 
personalul nostru de experţi în asistenţă tehnică la endnote.com/support.

ÎNTREBAŢI COMUNITATEA
Unul dintre cele mai importante beneficii ale EndNote este baza noastră de 
utilizatori dedicaţi şi cunoştinţe. Urmăriţi-ne pe Twitter®, daţi-ne like pe 
Facebook® sau alăturaţi-vă forumului nostru de utilizatori, accesibil pe 
platforma noastră online la my.endnote.com.

        facebook.com/EndNote

        twitter.com/EndNoteNews

        my.endnote.com/connectnow

CONTACTAŢI REPREZENTANŢII DE VÂNZĂRI
Telefon: 1-800-722-1227  
Email: endnote.sales@thomsonreuters.com

PUTEŢI SĂ VIZUALIZAŢI ȘI SĂ VĂ ADNOTAŢI PDF-URILE
Vizualizaţi PDF-ul atașat la referinţa dvs. în Panoul de referinţă din dreapta 
sau utilizaţi butonul de comutare Open PDF/Close PDF (Deschide PDF/
Închide PDF) pentru a-l vizualiza în modul ecran complet.

Puteţi evidenţia, sublinia, tăia și adăuga note direct în Vizualizatorul 
de PDF. Aceste adnotări sunt editate de toată lumea, atunci când vă 
partajaţi biblioteca. Când sincronizaţi, puteţi relua editarea acestora pe 
aplicaţia iPad sau le puteţi revizui online în EndNote.

PUTEŢI INTRODUCE MANUAL REFERINŢELE
Nu veţi putea găsi totul online. Pentru a introduce manual o referinţă, 
mergeţi la References (Referinţe) > New Reference (Referinţă nouă). 
Acest lucru va deschide o nouă fereastră de referinţă în care dvs. puteţi 
începe să tastaţi (sau să lipiţi) în câmpuri. Iată câteva linii directoare 
privind introducerea referinţelor:

1.  Setaţi tipul de referinţă din meniul vertical din partea de sus a 
ferestrei de înregistrare. 

2.  Introduceţi numele autorului, după cum urmează:
 Smith, John Oscar (Nume de familie, prenume)
 Smith, J.O. (Iniţialele separate de puncte)
  Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, (Adăugaţi o virgulă la 

sfârșitul numelor corporative)

Pentru mai mulţi autori, introduceţi fiecare nou autor pe un rând nou 
în câmpul Author (Autor).


