Oversigt af funktionaliteter i referencehåndteringsprogrammerne Mendeley og Zotero

Funktionalitet

Mendeley

Zotero

Import af referencer

Webimporter, Drag ’n’ drop ris fil
eller pdf, tilføjelse via DOI og
PMID
Ja, plugin

Standalone + web connector,
samt tilføjelse ud fra indikator
(ISBN, DOI & PMID), pdf og RIS.
Ja, kommer med programmet

Ja, private grupper 3 personer
(op til 25 personer kræver licens
version), semiåbne og åbne
grupper
Ja

Ja, både private, semiåbne, og
åbne grupper

Ja, i grupper og sende via mail
Ja
Ja, samt mulighed for at tilføje
tags og noter til referencer

Ja
Ja
Ja, samt mulighed for at tagge,
relationere og tilføje noter til
referencer
-

Integration med Word og Open
Office - citationer og
litteraturliste
Grupper

Følge forskere og grupper og få
referenceforslag
Deling af referencer
Output styles integreret
Mulighed for at ordner
referencer i mapper
Læseværktøj
Browser uafhængig

Indbygget pdf læser med
mulighed for noter og highlights
Ja

Personlig plads

2 GB (5 GB kræver licens version)

Dublethåndtering
Gratis/licens

Ja
Gratis version kan bruges, men
mulighed for at opgradere sin
konto (licens gennem
Biblioteket) og få adgang til mere
Ja, back up til fil + altid online
adgang på Mendeley.com

Back-up funktion

Import af referencer fra andre
referencehåndteringssystemer
Litteraturforslag og søgning

Ja
Ja, foreslår litteratur baseret på
egne referencer + søge i andres
referencer (anonymt)

Ja

Connector til Firefox, Chrome,
Opera & Safari
300 mb gratis. Mulighed for køb
af mere plads – 2 GB, 6 GB og
uendeligt.
Ja
Ja – tilvalg af mere lagerplads
koster årligt gebyr. Relevant især
for ansatte.
Ja, automatisk synkronisering
med konto hos Zotero og adgang
til samling på Zotero.com
Ja
-

Læs mere om Zotero og se guides og videovejledning på VIA Bibliotekerne hjemmeside
Læs mere om Mendeley og se guides og videovejledning på VIA Bibliotekernes hjemmeside
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