EndNote
Jeg vil gjerne slå et slag for et program som heter EndNote. Her vil jeg fortelle hva programmet kan
gjøre for deg. Senere vil jeg fortelle hvordan.
Programmet er laget for å arbeide sammen med Word for å holde orden på referanser i fotnoter og
tekst, samt å lage en litteraturliste om man ønsker det. Jeg synes det er veldig arbeidsbesparende.
Og det beste av alt er at det sparer arbeid som det ikke er lett å sette bort, og som er kjedelig.
På maskinene våre finner du det vanligvis som en meny i Word («EndNote X7»). Selve programmet
kan åpnes ved valget «Go to EndNote» i denne menyen.
Dette er noe av det programmet kan gjøre for deg:










Lage en entydig referanse uten å ta konsentrasjonen bort fra skrivingen.
Import av boktitler etc fra bibsys etc rett til Word – du slipper å skrive av.
Referansene blir lette å redigere, og det blir lett å skape konsistens
Det blir lett å holde orden på pdf-filer av artikler o.l. og lenker – dette kan lenkes til
referansene.
Gjenbruk av referanser i nye arbeider blir enkelt - unngår dobbeltarbeid.
Forenklet sitatsjekk. Du kan ofte få opp kilden ved noen tastetrykk.
Forenklet bibliografi – med riktig og konsistent oppsett.
Enkelt å lage referanser i fotnoter som viser til nummeret på den første fotnoten der en et
arbeid ble sitert.
Lett å lage "riktig" formatering av referanser (slik redaktøren vil ha det) – med kursiv,
forkortelser og det hele.

La oss si at jeg skriver på en tekst og vil ha inn en referanse til Falkanger/Bull: Sjørett. Da finner jeg
boka i Bibsys, og trykker på knappen for eksport til EndNote der. Etter det har jeg alle opplysninger
om boka samlet i mitt EndNote-bibliotek. Jeg markerer boka der.
Jeg lager så fotnoten i Word. Der hvor jeg vil ha referansen til boka, trykker jeg Alt+2 og føyer til
sidetallet jeg vil vise til. Det blir da henvist til boka med fulle data. Om jeg vil vise til boka i en senere
fotnote, gjør jeg det samme. Men da kommer referansen bare som forfatternavn (eller hvordan jeg
har bestemt at dette skal være). Tar jeg senere bort den første fotnoten, endrer den siste seg til en
full referanse.
Dette er en godtebutikk for seriøse forskere!
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Få multifunksjonsskriverne til å stifte etc. for deg
Kjapp tilgang til programmer
Om å fikse på en skannet fil
Strukturer dokumentene dine!
Disposisjonsvisning
Nummerering
Innholdsfortegnelse
Hoveddokumenter og deldokumenter
Redigering i hoveddokumentet

