
Import av referanser fra SCOPUS

! Husk å alltid ha en oppdatert backup av biblioteksfila og tilhørende datamappe før du 

gjør større endringer eller importer til EndNote!

Hak av aktuelle referanser i trefflista som ønskes eksportert. Deretter trykker du på 

”Export” knappen (1). 
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Velg eksportformat RIS

som vist på figuren (2).

Velg hvilken 

referanseinformasjon 

som skal være med (3). 

Abstract, keywords o.l. 

kan være interessant å 

ta med i tillegg til 

standardvalgene.

Klikk på ”Export”

knappen (4) for å starte 

eksporten.

Direkte import:



EndNote åpner nå en liste over kun de importerte referansene. Det er lurt å åpne et 

par av referansene for å sjekke at importen er korrekt (sjekk at de ulike referanse-

dataene er kommet inn i korrekt felt). NB! Referanser som ikke er tidsskriftartikler, 

samt referanser fra SCOPUS’ supplerende trefflister ”More”, ”Web” og ”Patents”

ser ikke alltid ut til å bli importert korrekt inn i EndNote. Disse må sjekkes ekstra 

nøye og event. rettes manuelt i EndNote.

Velg ”Show all references” fra ”References” menyen for å se alle referansene i  

den valgte biblioteksfila.

Dialogvinduene som dukker opp varierer med nettleser, men velger du alltid "Åpne" 

(5) vil referansene bli importert til EndNotebiblioteket ditt. Bruker du Safari på Mac vil 

fila lagres automatisk i nedlastningsmappa på maskina. Du må da finne fila via 

Finder og manuelt be om at den åpnes med (i) EndNote ved å høyreklikke på den. 

Alternativt, finn den importerte fila og trekk den over EndNote-ikonet nederst på 

skjermen. Den siste metoden fungerer for de fleste Mac-maskiner.
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Åpne EndNote, og velg ”Import” fra ”File” menyen.

Velg fil som skal importeres (8).

Velg deretter importfilteret SCOPUS (9) fra lista. Riktig importfilter er nødvendig 

for at referansene skal bli korrekt importert til EndNote.

Første gang må ”Other filters” (10) velges. Velg så riktig filter fra listen over 

tilgjengelig filter. 

Avslutt med ”Choose” knappen.

Noen ganger er det ikke mulig med en direkte eksport (for eksempel når man sitter 

på en annen maskin en der EndNote programmet ligger). Du kan da mellomlagre 

referansene som skal eksporteres på en fil, og importere denne inn i EndNote i 

ettertid.

Følg fremgangsmåtene som nevnt ovenfor for direkte import, men trykk tilslutt på 

”Lagre” knappen (6) i stedet for ”Åpne” knappen. Velg filnavn og plassering, og 

bruk det foreslåtte filformatet (.ris) (7). Utseende på disse boksene varierer fra 

nettleser til nettleser.
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Mellomlagring
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Velg ”Import all” fra ”Duplicate-menyen” (11) hvis du ønsker å importere alle 

referanser i fila uten at det sjekkes for duplikater i basen (du kan imidlertid filtrere ut 

duplikater i EndNote senere). Velg ”Discard duplicates” hvis du ønsker å filtrere ut 

eventuelle duplikater i forbindelse med selve importen.

Trykk deretter på ”Import” knappen (12), og referansene vil bli importert inn i 

EndNote.

EndNote åpner nå en liste over de importerte referansene (er det mange, kan det 

hende at ikke alle vises). Det er lurt å åpne et par av referansene for å sjekke at 

importen er korrekt (sjekk at de ulike referanse-dataene er kommet inn i korrekt felt). 

NB! Referanser fra SCOPUS’ supplerende trefflister ”More”, ”Web” og ”Patents”

ser ikke ut til alltid å bli importert korrekt inn i EndNote. Disse må rettes opp manuelt i 

ettertid.

Velg ”Show all references” fra ”References” menyen for å se alle referansene i  

den valgte biblioteksfila..
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