KOM GODT I GANG MED

RefMan

1. Opret bibliotek i RefMan, hvor du gemmer dine referencer – Vælg ”New Database” og giv
dit bibliotek et filnavn (NB. det er en fordel ikke at lave for mange databaser, tildel hellere
”Keywords”).

2. Hent referencer ind i RefMan. Referencer kan indføres
manuelt, men det er oftest hurtigere at hente dem ind i
RefMan fra diverse databaser. Man kan søge via RefMan,
men det betyder ofte tab af søgemuligheder i de databaser,
der søges i. Når referencerne skal hentes ind i RefMan
gøres det ved ”import” og derefter ”text file”. Her er
opskrifter på eksport og import for udvalgte databaser:
Pubmed: Markerede referencer kan sendes til ”Citation
manager”. Filen kan derefter hentes ind via ”Import”>”File” og derefter skal ”Import
Option” være ”Pubmed”. Skal du overføre mere end 200 referencer på én gang, så skal du
sende til ”File”. Formatet skal være Medline og derefter åbner / henter du filen på samme
måde.
Web of Science: Referencerne kan eksporteres fra WoS direkte ind i RefMan ved at vælge
”save to” EndNote.

Bibliotek.dk: Før der kan eksporteres referencer fra Bibliotek.dk., skal det aktiveres.
Under ”min profil” vælger du vælger du ”Mine indstillinger” og derefter ”Bestil og import”.
Når de skal importeres, så husk, at ”filter” skal være ”RIS”.
Google Scholar: I scholarindstillinger kan man vælge RefMan som format for referenceeksport.
Andre databaser: spørg!

3. Cite While You Write (CWYW). Når du har installeret RefMan, vil der i Word komme en
menu-bjælke fra RefMan. Hvis denne menubjælke ikke fremkommer, kan du få den
aktiveret i
værktøjslinien ved at gå
ind under ”Filer” og
derefter ”Indstillinger”.
Ønsker du at tilføje f.eks. sidetal til en reference, så kan du i Word vælge ”Edit Citation(s)”.
Så får man mulighed for at tilføje sidetal i suffix-feltet.

4. Referenceformater kan vælges under Style. Der kan vælges imellem ca. 1500 forskellige.
Husk at opdatere efter ændringer ved at klikke på ”Update Citations and Bibliography”.

Vil du vide mere om RefMan
Mikroguide til RefMan:
http://www.videncentret.dk/Undervisning%20og%20vejledning/~/media/sdusites/Videnc
entret/pdf-files/Kom%20godt%20i%20gang%20med/refman.ashx
Kubis’ guide til RefMan: http://libguides.culis.kb.dk/content.php?pid=201389&sid=1797051
Support og service: http://refman.com/support/rmsupport.asp
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

