REFERANSEHÅNDTERING MED ENDNOTE
Ansatte og studenter kan benytte referansehåndteringsverktøyet EndNote for bedre kontroll med
referansebruken under arbeid med større tekster som tidsskriftartikler eller masteroppgave.
Det finnes to versjoner av EndNote:
•
•

EndNote Online
EndNote 20

Du kan bruke den som passer deg best, eller begge deler med et felles, synkronisert bibliotek. Online-varianten
har ikke noen ulemper bortsett fra at du selvsagt er avhengig av nettkobling under bruk.

Kom i gang med EndNote
EndNote Online: gå til https://myendnoteweb.com og registrer deg som bruker.
EndNote 20: Studenter kan laste ned programvaren fra https://selfservice.nhh.no/downloads/endnote. Ansatte kan
installere EndNote 20 på kontor-PC via Software Center. Kontakt IT brukerstøtte om du ikke vet hvordan. Hvis du allerede
har EndNote X8 installert, så vil denne versjonen automatisk slettes. Eksisterende referansebibliotek vil bevares.
EndNote fungerer på følgende datamaskiner:
•
•
•
•

Windows 10 (2 GB RAM, 600 MB ledig plass)
Microsoft Word 2010, 2013, 2016, 2019 og Office 365. Kun installert versjon av Word kan brukes
Apache Open Office 3.x og 4.x
LibreOffice 4.x, 5.x, 6.x (32-bit)

•
•
•

MacOS 10.14 eller 10.15 (Intel-basert Mac med 2 GB RAM, 700 MB ledig plass)
Microsoft Word for MacOs 2016, 2019 eller Office 365. Kun installert versjon av Word
Apache Open Office 1, 2.x og 3.x

•
•
•
•

Internet Explorer 8.x eller senere
Firefox 27 eller senere
Safari 5.0 eller senere
Chrome 31 eller senere.

Hva kan EndNote gjøre?
EndNote gjør det svært enkelt å lagre referanser fra databaser som Google Scholar, Oria, Business Source Complete,
Jstor eller en hel rekke andre. Ofte er det nok med kun få museklikk for å lagre en referanse i ditt personlige bibliotek. Når
du arbeider med teksten din, samarbeider EndNote med Word og gjør det enkelt å sette inn referanser. En komplett
litteraturliste vil automatisk genereres, og du kan lett endre referansestilen til en som passer dine behov.
EndNote:
- gjør det lett å samle referanser
- sikrer at referansene dine er korrekte
- gjør det enkelt å bruke en korrekt referansestil
- gjør det enkelt å endre referansestil - ordner litteraturlisten for deg

Opplæring
Kontakt biblioteket hvis du ønsker en introduksjon i hvordan man arbeider med EndNote. Du kan bruke skjemaet på
https://www.nhh.no/bibliotek/kurs/ eller kontakte Fredrik Kavli direkte på fredrik.kavli@nhh.no / 55 95 94 79

