
• Korzystaj z chronionej hasłem biblioteki przypisów 
bibliograficznych, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek 
chcesz.

• Pobieraj pozycje bibliograficzne i pełne teksty ze 
wszystkich baz danych on-line, takich jak PubMed, 
GoogleScholar i Web of Science.

• Zsynchronizuj swoją bibliotekę z innymi komputerami 
i iPadem (wymagana opłata za aplikację).

• Dziel się pozycjami bibliograficznymi ze 
współpracownikami i innymi użytkownikami na 
całym świecie.

• Korzystaj z Cite While You Write™ w Microsoft® 
Word, aby zamieszczać przypisy i formatować prace 
podczas pisania.

• I wiele więcej…
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ENDNOTE ONLINE, wcześniej EndNote Web, jest internetowym odpowiednikiem naszego popularnego 
oprogramowania komputerowego (EndNote desktop) służącego do zarządzania źródłami i tworzenia bibliografii. 

Bez względu na to, czy używasz EndNote online poprzez Web of Science, EndNote desktop na komputerze, 
czy wyłącznie samego EndNote online – narzędzie to pomaga zaoszczędzić czas, jaki poświęcasz na szukanie, 
uaktualnianie i usuwanie wyników badań oraz na formatowanie dokumentów. Zależnie od tego, w jaki sposób 
korzystasz z EndNote online, masz dostęp do  różnych funkcji i opcji.

ENDNOTE BASIC  
Jeśli masz dostęp wyłącznie do EndNote online, a nie do 
EndNote desktop, jesteś uważany za użytkownika „basic”.  
Mimo że zestaw dostępnych funkcji jest ograniczony  
w porównaniu do użytkowników korzystających z EndNote 
online i wersji desktop, jest nadal idealny dla zaczynających 
badania i piszących prace studentów.   

ENDNOTE ONLINE WITH THE DESKTOP  
Kiedy znasz podstawy, złożone projekty badawcze już nie 
wydają się nie do pokonania. Przejście z pisania artykułu 
naukowego do tworzenia CV, wniosku o dofinansowanie, 
czy pracy jest tak proste jak przejście z EndNote basic do 
EndNote desktop. Użytkownicy EndNote desktop mają 
dostęp do dodatkowych funkcji i opcji w aplikacji online, 
niedostępnych dla użytkowników „basic ”. 

WEB OF SCIENCE INTEGRATION — użytkownicy Web of Science, kiedy są poprawnie zalogowani, widzą dane, odsyłacze 
i dodatkowe opcje, wraz z pozycjami bibliograficznymi z EndNote online, pochodzącymi z Web of Science - nawet, jeśli są 
użytkownikami „basic”. 
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KROK 1 : STWÓRZ SWOJE KONTO ENDNOTE

Jeśli nie masz 
dostępu do Web of 
Science, przejdź do 
my.endnote.com 
i utwórz bezpłatne 
konto. 

KROK 2 : INSTALOWANIE 
WTYCZEK PLUG-IN

Po pierwszym zalogowaniu na konto EndNote, wyświetlony 
zostanie poradnik „Getting Started” (Rozpoczęcie pracy), 
zawierający linki do materiałów na temat gromadzenia, 
porządkowania i formatowania pozycji bibliograficznych.

Aby mieć dostęp do większej liczby funkcji EndNote, należy 
zainstalować dwie dodatkowe wtyczki: jedną dotyczyącą  
wychwytywania przypisów bibliograficznych z przeglądarki, 
i drugą umożliwiającą połączenie Twojej biblioteki on-line 
z Microsoft Word. Aby rozpocząć, przejdź do zakładki 
„Options” (Opcje) i wybierz „Download Installers” (Pobierz 
instalatory). Tutaj zobaczysz wszystkie dostępne wtyczki.

Użytkownicy EndNote desktop mogą 
rozpocząć pracę z EndNote online, 
wybierając z menu opcję „Preferences” 
(Preferencje).

W zakładce „ Preferences” (Preferencje), 
wybierz „Sync” (Synchronizuj) i kliknij 
„Enable Sync” (Umożliw synchronizację). 

Zostaniesz poproszony o utworzenie
konta lub zalogowanie się na istniejące 
konto EndNote online.

Jeśli jesteś użytkownikiem Web of Science, zaloguj 
się na Web of Science, i kliknij łącze EndNote, aby 
otworzyć swoją bibliotekę EndNote.

Aby zaimportować automatycznie pozycje 
bibliograficzne do Twojej biblioteki EndNote, możesz 
użyć przycisk „Capture Reference” (Przechwytywanie 
odniesienia) lub pasek narzędzi EndNote Capture, 
jeśli używasz Internet Explorer (tylko Windows) lub 
Firefox (Windows lub Macintosh). 

Pobierz wtyczkę „Cite While You Write” 
(Dodawanie przypisów podczas pisania),  
aby zamieszczać przypisy bibliograficzne oraz 
automatycznie formatować cytowania i bibliografię 
w czasie pisania pracy  w programie Word.
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1KROK 3 : DODAJ POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE DO BIBLIOTEKI 
Pozycje bibliograficzne można dodać do biblioteki na sześć sposobów: 
poprzez synchronizację z komputerem (desktop), poprzez bezpośrednie eksportowanie przypisów, przechwytywanie, wyszukiwanie on-line, 
importowanie plików tekstowych lub ich ręczne wprowadzanie.

Po utworzeniu konta w EndNote online  
i potwierdzeniu swojej tożsamości w „Sync” 
(Synchronizuj) w menu „Preferences” 
(Preferencje), użytkownicy desktop mogą 
wybrać przycisk „Sync”, aby uzyskać dostęp 
do swojej biblioteki EndNote on-line. 

Używanie „Sync” (Synchronizuj) gwarantuje, 
że zmiany, wprowadzone do biblioteki 
w wersji desktop lub online są dostępne 
natychmiast i na każdej platformie.  
Te możliwości synchronizacji są dostępne 
również dla aplikacji EndNote na iPad.

EKSPORTOWANIE BEZPOŚREDNIE

W niektórych zasobach internetowych,  
takich jak Web of Science, możesz zapisywać 
wyniki wyszukiwania bezpośrednio do  
swojej biblioteki EndNote, wybierając 
my.endnote.com z rozwijanego menu.  
Pozycje będą automatycznie umieszczane  
w grupie „Unfiled” (Nieprzypisane).

SYNCHRONIZACJA Z KOMPUTEREM
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Za pośrednictwem interfejsu 
EndNote można przeszukiwać 
wiele katalogów bibliotecznych  
i baz danych.

• Kliknij zakładkę „Collect” 
(Gromadzenie), a następnie 
„Online Search” (Wyszukaj 
online). 

• Wybierz repozytorium,  
do którego widnieje dostęp 
(do niektórych może być 
zastrzeżony). 

• Rozpocznij wyszukiwanie. 

• Zaznacz odpowiednie pozycje 
i następnie użyj rozwijanego 
menu, aby dodać je do swojej 
biblioteki. 

WYSZUKIWANIE ON-LINE

IMPORTOWANIE PLIKÓW TEKSTOWYCH

Aby importować przypisy bibliograficzne  
w formie pliku tekstowego, zawarte w nim dane 
muszą być w formacie do odczytu maszynowego.

• Kliknij opcję „Import References” (Importuj 
przypisy) w zakładce „Collect” (Gromadzenie)

• Przeszukaj, aby wybrać plik tekstowy. 

• Wybierz filtry importowania, które są zgodne  
z bazą, w której stworzyłeś plik. 

• Kliknij przycisk „Import” (Importuj).

PRZECHWYTYWANIE

Możesz użyć funkcji „Capture Reference” 
(Przechwytywanie przypisów) dla źródeł 
internetowych, które nie mają przycisków 
bezpośredniego eksportu. Funkcja 
„Capture Reference” przeszukuje pozycje 
bibliograficzne przedstawione na stronie 
internetowej i tworzy odnośniki, które możesz 
zapisać do nowej lub istniejącej grupy.

Kliknij łącze „Download Installers” (Pobierz 
instalatory) na dole strony w EndNote 
online, następnie przeciągnij i upuść przycisk 
„Capture Reference” na pasek zakładek 
swojej wyszukiwarki.
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RĘCZNE DODAWANIE

Aby ręcznie dodawać pozycje 
bibliograficzne:

• Kliknij opcję „New Reference” 
(Nowa pozycja) w zakładce „Collect” 
(Gromadzenie).

• Wybierz właściwy typ pozycji 
bibliograficznej.

• Wprowadź informacje bibliograficzne 
w odpowiednich polach. Pola 
najczęściej stosowane w głównych 
stylach pojawią się jako pierwsze.

1KROK 4 : PORZĄDKUJ I UDOSTĘPNIAJ POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE
TWORZENIE GRUP

EndNote domyślnie zapisuje przypisy 
bibliograficzne w folderze „Unfiled” 
(Nieprzypisane). Aby uporządkować 
swoje źródła, w sposób najlepiej 
wspierający twoją pracę możesz 
stworzyć do 5 000 grup.

• Kliknij opcję „Manage My Groups” 
(Zarządzaj moimi grupami) w zakładce 
„Organize” (Porządkowanie).

• Kliknij przycisk „New Group”  
(Nowa grupa). 

• Nadaj nazwę nowej grupie. 
Uwaga: Te same pozycje bibliograficzne można 
umieszczać w wielu grupach. Aby sprawdzić, w 
której grupie(ach) jest dana pozycja bibliograficzna, 
należy kliknąć ikonę folderu

WYKLUCZANIE ZDUPLIKOWANYCH POZYCJI 

Biblioteka może zawierać zduplikowane pozycje 
bibliograficzne. Aby je znaleźć i usunąć, użyj 
łącza „Find Duplicates” (Znajdź duplikaty)  
w zakładce „Organize” (Porządkowanie). 
Szukając powtórzonych rekordów EndNote 
porównuje autora, rok, tytuł i typ źródła.

UDOSTĘPNIANIE POZYCJI BIBLIOGRAFICZNYCH 
INNYM UŻYTKOWNIKOM ENDNOTE

• Kliknij „Manage Sharing” (Zarządzaj udostępnianiem)  
obok grupy, którą chcesz udostępnić.

• Wprowadź adresy mailowe osób, z którymi chcesz się 
podzielić informacjami  
Uwaga: Każda osoba z Twojej grupy MUSI mieć konto EndNote, 
aby móc zobaczyć informacje. Wprowadź adres mailowy używany 
przez daną osobę w celu uzyskania dostępu do witryny EndNote.

• Wybierz, czy chcesz nadać tym osobom dostęp 
umożliwiający tylko odczyt, czy też odczyt  
i wprowadzanie zmian. 
– Odczyt i wprowadzanie zmian (Read & write)   
 umożliwia wyznaczonym użytkownikom dodawanie  
 i usuwanie pozycji bibliograficznych w danej grupie.  
– Tylko odczyt (Read-only) umożliwia wyznaczonym  
 użytkownikom jedynie wgląd do pozycji   
 bibliograficznych.

• Kliknij „Apply” (Zastosuj).
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1KROK 5 : UŻYWAJ „CITE WHILE YOU WRITE” (DODAWANIE PRZYPISÓW 
PODCZAS PISANIA)
Z pomocą wtyczki „Cite While You Write”, zainstalowanej w „Kroku 2”, można łatwo zamieszczać przypisy bibliograficzne, a także 
formatować cytaty i bibliografię podczas pisania dokumentów w programie Word.  

1. ZNAJDŹ ORAZ 
WYBIERZ PRZYPISY 
i umieść je w Twoim 
rękopisie. 

3. EDYTUJ PRZYPISY, aby dodać informacje 
takie jak numer strony lub aby grupować różne 
przypisy w jednym cytacie.

2. PRZEFORMATUJ CAŁĄ PRACĘ i bibliografię jednym kliknięciem. Wybieraj  
z tysięcy dostępnych stylów.

Ikona książka i ołówek oznacza, że masz pozwolenie na dodawanie i usuwanie pozycji w grupie.

Brak ikony oznacza, że masz pozwolenie jedynie na odczyt. 

W przypadku grup udostępnianych innym użytkownikom wyświetlana jest ikona udostępniania.

W przypadku grup udostępnianych przez innych użytkowników wyświetlany jest nagłówek „Groups 
Shared by Other” (Grupy udostępnione przez innych użytkowników).
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KROK 6 : DOSTĘP I ROZBUDOWYWANIE BIBLIOTEKI ENDNOTE DZIĘKI 
APLIKACJI NA IPADA  

CYTUJ ŹRÓDŁA ZARÓWNO Z WERSJI ONLINE 
JAK I DESKTOP (WERSJA NA KOMPUTERZE)

Funkcja „Cite While You Write” jest kompatybilna 
z EndNote zarówno online jak i na komputerze. 
Stwórz dokument, korzystając z biblioteki w jednym 
z produktów, a następnie przejdź do drugiej wersji  
w zakładce „Preferences” (Preferencje).

Pobierz aplikację EndNote na iPad  
z Apple store i gdziekolwiek jesteś 
korzystaj z dostępu do biblioteki. Aplikacja 
EndNote umożliwia zalogowanie się 
na konto i kontynuację pracy z Twoją 
biblioteką. Z aplikacji EndNote, możesz:
• korzystać z aplikacji wbudowanej 

w wyszukiwarkę, aby przeszukiwać 
Web of Science, Google Scholar, 
czy PubMed w celu powiększenia 
biblioteki, a nawet pobierać pełne 
teksty w formacie PDF, 

• porządkować pozycje bibliograficzne  
i tworzyć nowe grupy,

• przesyłać dokumenty PDF  
do współpracowników,

• synchronizować zmiany wprowadzone 
do wersji desktop (na komputerze)  
i online. 

TWORZENIE PRZYPISÓW W PDF-IE

Dodawaj notatki, zaznaczenia, 
podkreślenia i tekst do artykułów 
bezpośrednio na iPadzie i synchronizuj 
zmiany z wersją desktop (na komputerze).
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Pamięć 
źródeł

Pamięć 
załączonych plików

„Cite While You Write” 
(Microsoft Word)

Style 
bibliograficzne

Web of Science 
dane i odsyłacze

Użytkownicy EndNote basic 50 000 2GB Ograniczony zestaw funkcji 21 -

Użytkownicy EndNote basic i Web of Science 50 000 2GB Ograniczony zestaw funkcji 3300+ √
Użytkownicy EndNote desktop Unlimited 5GB Pełny zestaw funkcji 3300+ -
Użytkownicy EndNote desktop i Web of Science Unlimited 5GB Pełny zestaw funkcji 3300+ √

Ten użytkownik jest podobny do wcześniejszego 
ResearcherID lub darmowego użytkownika.  
Ale teraz ma 21 głównych stylów i 2GB pamięci.

Ten użytkownik ma zainstalowany EndNote na swoim 
komputerze (EndNote desktop), ale nie ma dostępu do 
Web of Science - co oznacza 5GB pamięci i wszystkie opcje 
importowania, eksportowania i stylów. 

Ten użytkownik posiada Web of Science. Poza podstawowymi 
funkcjami, użytkownik ten posiada dodatkowe style i widzi 
wskaźniki liczby cytowań (Times Cited), i inne dane Web of 
Science oraz odsyłacze w swojej bibliotece. 

Ten użytkownik posiada Web of Science i EndNote desktop. 
Tak więc poza 5GB pamięci i dodatkowymi funkcjami, będzie 
widział wskaźniki liczby cytowań (Times Cited) i inne dane 
Web of Science oraz odsyłacze w swojej bibliotece on-line. 

POJEMNOŚĆ I FUNKCJE

POTRZEBUJESZ POMOCY?

DODATKOWE SZKOLENIE
Bez względu na to, czy chcesz nauczyć się podstaw czy udoskonalić 
umiejętności, Thomson Reuters zapewnia różnorodne możliwości 
szkoleniowe, które obejmują nagrane szkolenia, sesje na żywo 
WebEx, prowadzone przez ekspertów i materiały do pobrania z 
endnote.com/training

POMOC TECHNICZNA
Przeszukaj bazę najczęściej zadawanych pytań FAQ lub  
skontaktuj się z naszymi specjalistami od spraw technicznych na 
endnote.com/support

Jedną z najważniejszych korzyści EndNote jest nasza bogata  
i otwarta na potrzeby użytkowników baza. Śledź nas na Twitterze, 
Facebooku lub dołącz do forum naszych klientów, aby zadawać 
pytania i poznać opinie milionów użytkowników na całym świecie.

http://community.thomsonreuters.com

Kiedy znasz podstawy, złożone projekty badawcze już nie wydają  
się nie do pokonania. Przejście z pisania artykułu naukowego  
do tworzenia CV, wniosku o dofinansowanie, czy rękopisu jest jak 
przejście z EndNote basic - opartej na naszej stronie wersji online - 
do EndNote desktop (i online).

Dodatkowe funkcje dostępne tylko w EndNote desktop:
• Ukierunkowane  

i zaawansowane  
funkcje wyszukiwania

• Automatyczne uaktualnianie 
pozycji bibliograficznych  
w Twojej bibliotece

• Automatyczne wyszukiwanie 
pełnych tekstów dla pozycji 
bibliograficznych

• Uaktualnianie i znajdowanie 
powtórzonych pozycji 
bibliograficznych

• Dodawanie przypisów  
i komentarzy do dokumentów 
w PDF i załączników

• Przesyłanie pozycji 
bibliograficznych  
i załączników

• Łatwe importowanie plików 
PDF, folderów i podfolderów

• Automatyczne sugestie dla 
kluczowych pól, aby ułatwić 
proces wprowadzania 
informacji

• Gotowe listy czasopism 
pozwalające stosować 
tytuły lub skróty w Twojej 
bibliografii, bez względu na 
to, czy pojawiają się w źródle

• Tworzenie i dopasowywanie 
stylów bibliograficznych 
dostosowanych do Twoich 
potrzeb

• Tworzenie własnych typów 
przypisów bibliograficznych, 
jeśli jeszcze takich nie masz

• Tworzenie bibliografii  
z podtytułami lub sekcjami, 
zorganizowanymi w 
preferowany sposób

• Dodawanie różnorodnych 
bibliografii do jednego

• Wyznaczenie tzw. watch 
folder w celu automatycznego 
dodawania plików PDF 
podczas pracy dokumentu

• Narzędzia segregujące  
i kategoryzujące ułatwiające 
porządkowanie


