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Samarbeid ved bruk av EndNote

Samskriving uten delt bibliotek.

Samskriving med delt bibliotek via Library sharing.
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Samarbeid ved bruk av EndNote
EndNote Library Sharing:
• Gjør det mulig å dele et bibliotek med opp til 100 andre EndNotebrukere.
• Det delte biblioteket vil bli synkronisert hos alle brukerne via
EndNote Online.
• Brukere av delt bibliotek må ha EndNote X8 eller senere versjoner
og en bruker på EndNote Online.
• Delingen omfatter referansene, tilknyttede pdf-filer og eventuelle
annoteringer på pdf-filene.
• Bruk av et delt bibliotek gjør samskriving og bruk av EndNote mulig
så lenge alle som skriver benytter det delte biblioteket.
• Det er kun mulig å synkronisere et bibliotek fra EndNote. Dette betyr
at den som oppretter et delt bibliotek ikke har muligheten til å
synkronisere andre bibliotek.
• Du kan dele ubegrenset antall bibliotek delt fra andre og samtidig ha
muligheten til å synkronisere ditt eget bibliotek.
• En aktivitetsstrøm viser aktiviteten til det delte biblioteket.

Opprette et delt bibliotek
NB! Du bør vurdere å opprette et eget bibliotek som skal brukes til deling. Hvis du velger å bruke ditt faste bibliotek, risikerer
du at andre kan gjøre uønskede endringer på dette.

Ha kun samarbeidsbiblioteket åpent i EndNote.
Edit PreferencesSync (1)
Har du opprettet en EndNoteOnline bruker på forhånd, logger du
deg på (2) og klikker "EnableSync" (3). Klikk deretter "OK".
Har du ikke en EndNoteOnline bruker fra før, klikker du på
"EnableSync" (3)
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Opprette et delt bibliotek
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Legg inn epostadressen som skal brukes for EndNoteOnline kontoen (5). Avslutt med "Submit" (6).
I det neste vinduet fyller du inn de data som etterspørres i registrerings-skjemaet. Du avslutter med å godta
betingelsene.
Klikk "Done" (7) for å avslutte registreringen.

Opprette et delt bibliotek
Det er mulig å gå direkte til EndNote Online på forhånd og opprette bruker.
https://access.clarivate.com/login?app=endnote
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Hak av "Sync Automatically" (8) og klikk "OK" (9). NB! Du kan velge å droppe automatisk synkronisering hvis du heller
ønsker å synkronisere manuelt. Dette kan være lurt hvis du jevnlig jobber uten nett, eller hvis du har et veldig stort bibliotek
som bruker lang tid på å synkroniseres.
Klikk på "Sync" knappen (rød pil) for å aktivere første synkronisering.

Opprette et delt bibliotek
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Opprette et delt bibliotek
Klikk på "SyncStatus" (13) i
panelet til venstre for å få
informasjon om samarbeidsbiblioteket og synkroniseringen
(14).

Dele biblioteket med andre
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Dele biblioteket med andre

Legg inn epostadressen til den/de du vil dele biblioteket med (16).Du kan
legge inn flere eposter samtidig og skille disse med komma. Avslutt med
"Invite" (17).
Du kan nå se status for inviterte samarbeidspartnere og eventuelt sende
ut påminning ved behov (18).
Samarbeidspartnere som har takket ja til deling får status "Member". Du
kan fjerne disse senere (19).

Åpne et delt bibliotek
Inviterte
samarbeidspartnere vil motta
en epost fra
EndNote.
Klikk på "Accept"
(21)og du blir ført til
EndNote Online.
Her logger du deg
inn eller oppretter
ny bruker hvis du
ikke har konto fra
før.

6

12.03.2019

Åpne et delt bibliotek

En egen aktivitetsstrøm (Activity feed) viser endringer som har skjedd med det delte biblioteket og hvem
som har gjort hva.

Dele en gruppe med andre

•
•
•
•

Ikke testet av oss!
Kan gi kun lesetilgang eller lese/skrivetilgang.
Tilknyttede pdf-filer blir ikke delt.
Uklart hvor godt dette fungerer i forbindelse med samskriving. Mulig
at man bør kopiere referanser fra delt gruppe inn i eget bibliotek før
bruk.
• Bruk heller delt bibliotek i forbindelse med samskriving.
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Samarbeid ved bruk av EndNote
Bibliotekets hjelpeside for EndNote:
https://www.ntnu.no/blogger/ub-mh/endnote-referanseverktoy/
Ta kontakt med biblioteket hvis du trenger hjelp!
post@bmh.ntnu.no
72 57 66 80
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