KOM GODT I GANG MED

Mendeley

1. Installer programmet. Mendeley er et gratis program til håndtering af PDF’er og
referencer, som frit kan downloades fra internettet. Du kan hente det her:
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/. Mendeley findes i versioner til
Windows, Mac, Linux og iPhone eller iPad. Papers er kun til Mac.
Applikationen til iPad og iPhone hentes i App store.
2. Desktop Mendeley. Desktop-menuen i dit Library er simpel og intuitiv.

Databasen, der viser alle dine dokumenter

Organiser dine reference i mapper

Tilføj emneord eller noter og rediger i dokumentoplysninger

Sorter dine publikationer på forfatter, emneord el. lign.

3. Sådan henter du referencer ind. Man kan oprette referencer manuelt. Man kan også
importere referencelister fra andre referencehåndteringsværktøjer (gøres når du starter
op med Mendeley). Endelig kan du importere referencer fra databaser (anbefales). Du
importerer fra databaser ved at downloade Mendeleys ”Web importer” (du skal klikke på
ikonet ”Import to Mendeley”). Den lægges i din bogmærke-bjælke. I databaser, som du
søger i, f.eks. PubMed, klikker du blot på ikonet og den overfører referencerne til din
database. Du kan efterfølgende vælge at tilføje emneord til referencerne.
Øvrige databaser der kan eksportere referencer ved hjælp af ”Web importer” kan ses her:
http://www.mendeley.com/import/. Vælg databaserne fra listen og overfør referencer
ved hjælp af ”Web importer”/ ”Save to mendeley”. Mendeley kan desuden overvåge
mapper på computeren, hvorefter der automatisk importeres nye dokumenter direkte til
Mendeley, Dette sker når de tilføjes i mapperne (findes under ”Add Documents” og
derefter ”Watch folder”).

4. Synkronisering med iPad eller iPhone. Via Sync-knappen uploader desktop-Mendeley
dokumenterne til din web-Mendeley konto, så du altid har adgang til dem fra enhver
computer med netadgang. Fra din iPhone eller iPad kan du derefter hente dokumenterne
ned til læsning – også offline. Man kan gratis uploade op til en vis grænse, men en
udvidelse af kapaciteten koster. Alternativt markeres hvilke mapper med dokumenter, der
skal synkroniseres med web-Mendeley, så man kan holde sig under grænsen.
5. Cite While You Write. Et Microsoft Office Word plugin kan installeres (fra Mendeley
Tools), så man kan bruge Mendeley som referencestyring til Word og OpenOffice. Den skal
muligvis aktiveres under ”indstillinger”. Mendeleys funktioner findes i Word under
”Referencer”. Mendeley har indbygget et stort antal citation styles.

6. Dele dokumenter. Du kan tilføje andre brugere
og derved dele dokumenter. Du kan vælge, om
gruppen skal være offentlig eller privat. Vælger
du en privat gruppe, kan du efterfølgende
invitere deltagere til gruppen.

Vil du vide mere om Mendeley
Download programmet: www.mendeley.com
Support: http://support.mendeley.com/
Tutorials: http://www.mendeley.com/videos-tutorials/
Har du brug for hjælp, så kontakt os på Videncentret:
Tlf. +45 6541 3557
E-mail: videncentret@videncentret.sdu.dk
Åbningstider se http://www.videncentret.dk/Om%20Videncentret/Kontakt

