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Panel boczny Quick Search umożliwiający
szybkie przeszukiwanie wszystkich folderów
zawierających rekordy bibliograficzne.
W programie dostępne są grupy folderów:
Unfiled, Quick List, Trash oraz My Groups,
która zawiera własnoręcznie utworzone foldery.



Lista pozycji bibliograficznych w folderze

Możemy sortować rekordy,
na przykład wg nazwiska
autora, roku wydania itp.



Panel zakładek



Zakładka My References zawiera wszystkie zapisane w programie rekordy 
bibliograficzne usystematyzowane w grupach:
All My References – zbiór wszystkich zgromadzonych opisów
Unfiled – zbiór rekordów nieprzyporządkowanych do żadnej grupy/folderu
Quick List – folder tymczasowy
Trash – zawiera rekordy usunięte, by usunąć je ostatecznie należy kliknąć Empty
My Groups – foldery utworzone przez użytkownika



Zakładka Collect przewiduje trzy opcje: 
• Online Search, 
• New Reference
• Import Reference.

Online Search umożliwia przeszukiwanie 
katalogów bibliotecznych i baz (lista rozwijana) 
z poziomu interfejsu End Note bez konieczności 
otwierania poszczególnych stron.



Opcja New Reference umożliwia ręczne
dodawanie opisu bibliograficznego.
W tym celu należy wypełnić pola: Author,
Title, Year itd.



Opcja Import References umożliwia
importowanie rekordów zapisanych
wcześniej na komputerze. Można także
wybrać do 25 ulubionych opcji importu



Zakładka Organize
zawiera opcje:
• Manage My Groups
• Others’ Groups
• Find Duplikates
• Manage Attachments

Manage My Groups umożliwia m.in. dzielenie się zasobami w obrębie grupy z innymi
użytkownikami. W tym celu trzeba wybrać opcję Manage Sharing
i należy wpisać adresy e-mailowe osób, którym chcemy udostępnić zasoby. Każda osoba,
której udostępnia się zasoby, musi posiadać konto w EndNote



Wpisujemy adresy e-mailowe osób, którym chcemy udostępnić
materiały wybierając uprawnienia jakie im dajemy: tylko odczyt czy
także edycja.



Others’ Groups zawiera
grupy udostępnione przez
innych użytkowników

Find Duplicates pozwala znaleźć
i usunąć zdublowane rekordy



Manage Attachments zawiera i umożliwia edycję plików 
dołączonych do opisów bibliograficznych w formacie .docx, 
.pdf, .txt. Oraz plików graficznych



Zakładka Format oferuje narzędzia 
do tworzenia przypisów  w tekście oraz 
spisu publikacji w postaci bibliografii 
załącznikowej: 
• Bibliography 
• Cite While You Write™ Plug-In 
• Format Paper 
• Export References 

Select Favorites pozwala
wybrać do 25 ulubionych
stylów bibliografii



Opcja Bibliography umożliwia 
formatowanie bibliografii. W pierwszym 
kroku wybieramy folder, który chcemy 
sformatować (można wybrać także 
wszystkie rekordy) [1], następnie 
określmy styl bibliografii [2] oraz 
format pliku [3].

[1] [2]

[3]



Można pobrać gotową,
sformatowaną bibliografię
w wybranym stylu i formacie
pliku: HTML, TXT, RTF



Cite While You Write™ Plug-In
instaluje dodatek do programu Word,
który pozwala na formatowanie
cytowań i bibliografii załącznikowej
w trakcie pisania tekstu



Format Paper formatuje dokument
już istniejący zgodnie z wybranym
stylem bibliograficznym



Zakładka Export References
umożliwia przeniesienie (eksport)
opisów publikacji zgromadzonych
w programie EndNote do innego
tego typu programu



Zakładka Match pozwala, na podstawie tytułu 
i abstraktu tekstu, dopasować tytuły czasopism, 
w których można go opublikować



Zakładka Options umożliwia zmianę
hasła [1] i adresu [2] , ustawienia
otrzymywania informacji z bazy [3] ,
języka [4] , zawiera także informacje
o koncie [5] .

[1] [2]

[3] [4]

[5]



Zakładka Downloads oferuje dodatki, jakie można zainstalować
by w pełni korzystać z opcji oferowanych przez program EndNote:
Cite While You Write, umożliwiający połączenie EndNote Online
z edytorem tekstu MS Word, oraz Capture, instalujący pasek
narzędzi EndNote dla przeglądarki internetowej. Pozwala to
na przechwytywanie danych z wyświetlanej strony www.


