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• El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ofereix suport en els gestors bibliogràfics Zotero, 
EndNote Web i Mendeley a la comunitat de la Universitat de Barcelona. 

• Aquesta guia pretèn oferir informació bàsica sobre el gestor bibliogràfic EndNote Online per tal de presentar l’eina i 
decidir si s’adiu als vostres requeriments acadèmics.

• Adreceu-vos al vostre CRAI Biblioteca per rebre’n l’assessorament i la formació adequada.

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques


1. Què és EndNote Online?
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• EndNote Online és un gestor de referències bibliogràfiques en línia de l’empresa Clarivate integrat amb bases de dades comercials, repositoris
institucionals (DDUB) i catàlegs de biblioteques (Cercabib), que permet guardar i gestionar referències bibliogràfiques, recol·lectar i organitzar
fonts d’informació i també afegir automàticament citacions i referències bibliogràfiques en processadors de textos.

• EndNote Online funciona amb una llicència gratuïta lligada a Web Of Science (WOS), per aquesta raó, per accedir a EndNote Online cal crear
primer un compte a WOS. Recordeu que per poder accedir a WOS cal tenir activada la identificació al Cercabib i al SIRE (Servei Intermediari
d'accés als Recursos Electrònics).

• La llicència gratuïta permet crear una biblioteca en línia amb un màxim de 50.000 referències, 500 carpetes i 2GB de capacitat
d’emmagatzematge.

• Per defecte, EndNote Online no adjunta el PDF en guardar una referència. El clip en color gris al costat d’una referència senyalitza que no hi ha
associat un document en PDF.

• Amb EndNote Online podeu adjuntar fins a 5 PDFs a una mateixa referència. És útil per gestionar articles amb més d’una part.

http://diposit.ub.edu/dspace/
https://cercabib.ub.edu/
https://cercabib.ub.edu/
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy


2. Registre

• Accediu a Web of Science via 
Cercabib. Identifiqueu-vos a 
Cercabib i activeu el botó                           
per obtenir avantatges institucionals.

• Creeu un compte a Web of Science
(WoS) amb qualsevol adreça de 
correu-e (l’avantatge institucional va 
lligat a WoS, no a EndNote Online). 

https://cercabib.ub.edu/
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy/boto
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• Un cop registrats,  hi podeu accedir 
directament desplegant el menú 
Products i escollir EndNote, o anar 
directament a la pàgina d’EndNote
Online

https://endnote.com/
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• Un cop registrats, des del vostre perfil 
podeu establir les preferències de l’eina.

• La llicència gratuïta d’EndNote Online no 
té versió d’escriptori, treballa directament
des del web.



• EndNote Online treballa amb el connector 
Capture Reference per navegadors Chrome, 
Firefox, Opera i Edge, que permet descarregar 
una referència des d’una pàgina web. Per activar-
lo, cal arrossegar el botó Capture Reference des 
de la secció de descàrregues de la pàgina 
d’EndNote Online.
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3. Instal·lació
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3. Instal·lació

• El  connector web associat EndNote Click permet 
cercar i accedir al text complet en PDF d’una 
publicació, ja sigui perquè és d’accés obert o perquè 
el CRAI de la UB hi està subscrit. 

• Funciona automàticament en plataformes com Web 
of Science, PubMed, etc.  EndNote Click permet 
incloure tant la referència com el document PDF.
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3. Instal·lació

• El plugin integrat amb Microsoft Word, Cite
While You Write™, permet afegir les citacions 
a documents de text de forma instantània.
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4. Cercar documents

• Des de la cerca en línia pots cercar directament 
al Cercabib i a Web of Science sense sortir de la 
interfície d'EndNote Online.



(1) Podeu importar
referències en diferents 
formats

(2) També les podeu 
construir de forma manual.
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5. Importar referències
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2



(1) Utilitzeu carpetes (My Groups) per 
ordenar les referències de la vostra 
biblioteca

(2) EndNote mostra amb el clip blau si la 
referència té inclosa un PDF
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6. Organitzar la teva biblioteca
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• Completeu i corregiu les dades 
des del registre de l’entrada
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6. Organitzar la teva biblioteca



• Completeu i corregiu les 
dades des del registre de 
l’entrada
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7. Treball col·laborador (Grups)



16

8. Crear bibliografia

• El plugin per inserir referències bibliogràfiques al processador de 
text crea una pestanya nova al menú del processador.
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8. Crear bibliografia

• Des de la pestanya Application del menú  
Preferences s’ha d’enllaçar el plugin Cite While
You Write™  i el compte EndNote Online.

• Escolliu del menú desplegable el compte EndNote
Online i inseriu l’adreça de correu i la 
contrasenya que feu servir per accedirà la 
plataforma en línia. 
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8. Crear bibliografia

• Des de la pestanya Insert citation podeu anar 
inserint cites i escollir l’estil que vulgueu.
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8. Crear bibliografia

• Podeu inserir la bibliografia basada 
en les cites que heu afegit en el 
vostre treball i incorporar-ne 
referències noves. 

• No oblideu revisar la bibliografia 
generada
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9. Més informació i recursos

• A la pàgina dels Gestors bibliogràfics a la web del CRAI de la UB (apartat d’ EndNote Online) 
podeu consultar guies d’ús i d’ajuda.

• Informeu-vos si existeix alguna formació programada o demaneu una sessió de formació a 
mida al vostre CRAI Biblioteca.

• Adreceu-vos al S@U amb el tema “Altres assumptes”, exposant la vostra dificultat amb 
Mendeley. La vostra consulta es redirigirà als bibliotecaris experts en EndNote Online.

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/gestors-bibliografics
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris
https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau
https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/sau
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Moltes gràcies!

© CRAI Universitat de Barcelona, curs 2021-22

http://bit.ly/2sO5WCQ
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