
Hvordan dele og bruke felles EndNote-

bibliotek i forbindelse med samarbeid

Alle som ønsker å bruke denne funksjonen må ha X7.2 eller senere versjoner og ha 

opprettet en EndNote Online konto. Vær oppmerksom på at du kun kan 

synkronisere et EndNotebibliotek fra EndNote. Bruker du synkronisering av 

ditt personlige bibliotek til vanlig, kan du ikke bruke dette i forbindelse med 

delt bibliotek. Du kan imidlertid motta og bruke så mange delte bibliotek som 

du ønsker.

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

større endringer eller importerer til EndNote!

Opprette et delt bibliotek

Først bør du opprette et eget bibliotek som skal deles med andre. Du kan bruke ditt 

eksisterende bibliotek, men du risikerer da at andre gjør uønskede endringer på 

dette. Vi anbefaler derfor at du lager et eget bibliotek som brukes til samarbeid.

Ha kun samarbeidsbiblioteket åpent i 

EndNote.

Edit → Preferences→ Sync (1)

Har du opprettet en EndNote Online 

bruker på forhånd, logger du deg på (2) 

og klikker "Enable Sync" (3). Klikk 

deretter "OK".

Har du ikke en EndNote Online bruker 

fra før, klikker du på "Enable Sync" (3).

Velg deretter "Sign Up" (4).



Legg inn epostadressen som skal brukes 

for EndNote Online 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" for å avslutte registreringen.

Hak av "Sync Automatically" (7) og 

klikk "OK" (8).

Velg 

Library → Sync (9) for å aktivere første 

synkronisering.



Klikk OK hvis denne meldingen kommer 

opp (11).

Du får også muligheten til å lage en 

sikkerhetskopi av samarbeidsbiblioteket 

hvis du ønsker dette.

Klikk på "Sync Status" (11) i panelet til 

venstre og deretter nedtrekksmenyen

helt til høyre (12) for å få informasjon om 

samarbeidsbiblioteket og 

synkroniseringen.
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Dele samarbeidsbiblioteket med andre

Velg 

File → Share (1)

Legg inn epostadressen til den/de du vil 

dele biblioteket med (2) og

adgangstillatelse (3). Du kan legge inn 

flere eposter samtidig og skille disse 

med komma. Avslutt med "Invite" (4).

Du kan nå se status for inviterte 

samarbeidspartnere og eventuelt sende 

ut påminning ved behov (5).

Samarbeidspartnere som har takket ja til 

deling får status "Member". Du kan 

fjerne disse senere eller endre tilgangs-

statusen.



Åpne et delt samarbeidsbibliotek

Inviterte samarbeidspartnere vil 

motta en epost fra EndNote. Klikk 

på "Accept the invitation" (1)

og du blir ført til nettsiden 

nedenfor (2). Her logger du deg 

inn på EndNote Online eller 

oppretter ny bruker hvis du ikke 

har konto fra før.

Etter vellykket pålogging vil du få et 

kvitteringsvindu med beskjed om at 

du er klar til å bruke det delte 

biblioteket (dette vinduet har også 

en del informasjon om bruk av 

delte bibliotek). Du kan nå gå til 

EndNote for å åpne det delte 

biblioteket.



Lukk andre bibliotek i EndNote.

File → Open Shared Library (3)

Velg hvilket delt bibliotek som skal 

åpnes (du må velge eposten til 

avsender, da navnet på biblioteket ikke 

vises her) og klikk "Open" (4).

Det delte biblioteket vil nå åpnes.

Du har muligheten til å se referanser 

som er lagt til biblioteket den siste tiden 

(5). Høyreklikk for å justere hvor lenge 

tilbake du vil se.

Du har også en aktivitetslogg som viser 

alt som de ulike brukerne av biblioteket 

har foretatt seg (Fig. 11-12, s. 3).



Denne veiledningen er laget av førstebibliotekar Jan Ove Rein, Bibliotek for medisin og helse, NTNU 

Sist oppdatert: 22.03.21

Når du åpner et delt bibliotek vil dette automatisk synkronisere seg mot EndNote

Online og endringer gjort av andre samarbeidspartnere blir inkludert. Du kan klikke 

på "Sync Status" for å sjekke status for biblioteket (1). Når du lukker biblioteket blir 

du spurt om du vil synkronisere biblioteket hvis dette ikke har skjedd allerede. Svar ja 

til dette.

Opp til 100 samarbeidspartnere kan dele biblioteket og bruke det samtidig. Alle 

endringer som gjøres blir delt med de andre gjennom synkroniseringene. Dette 

gjelder også tilknyttede PDF-filer. Det spiller ingen rolle om deltagerne bruker PC 

eller Mac.

Et samarbeidsmanus med EndNotereferanser kan sendes/deles mellom deltagerne 

uten problemer så lenge alle deltagere har satt inn referanser fra samarbeids-

biblioteket. Deltagerne kan benytte Word for Windows og Word for Mac og jobbe 

med manuset mellom plattformene.

Generelt vil vi anbefale at deltagerne tar sikkerhetskopi av manus med jevne 

mellomrom for sikkerhets skyld da man aldri kan gardere seg mot tekniske eller 

menneskelige feil.

Samarbeide med felles bibliotek og manus


