
Coğrafi sınırlar işbirliği yapmanıza engel olmasın. Erişim izinlerini
belirleyerek, kütüphanenizin bir bölümünü ya da tamamını paylaşın.

Arama sürecinizde sizin için Tam Metin PDF'lerini de bulsun
PDF'leri kolayca okuyun, inceleyin ve notlar yada hatırlatmalar ekleyin.
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EndNote site lisansı ile akademisyen,
araştırmacı ve öğrencilerinize ihtiyacı
olan çok yönlü, sofistike referans
yönetim ve bibliyografik araçlar
sunmuş olacaksınız.
Site lisansınız sayesinde EndNote
Online’a limitsiz depolama alanıyla ve
en iyi dergi seçimi için Matcher gibi ek
özelliklerle sahip olacaksınız.
Kurumunuzdaki herkes, abonelik
süresince tüm güncelleme ve versiyon
yükseltmelerine ücretsiz sahip olacaktır.
‘Eğitim ve Tanıtım’ Seminerlerimiz ile
tüm kullanıcılarınıza hızlı bir başlangıç
imkanı sunulacaktır.

SİTE LİSANS AVANTAJLARI

Tüm kullanıcılarınız Kampüs dışından
da araştırmalarına kolayca erişebilecek
ve istedikleri yerden birden fazla
bilgisayar kullanarak EndNote
kütüphanelerini yönetebilecekler.
Kütüphaneleri masaüstü ve online
arasında senkronize etmek için online
hesaplarını kaydettirmeleri yeterlidir.
Ardından bu kütüphanelere EndNote
kurulu herhangi bir bilgisayardan
online olarak veya iPad® ve iPhone®
üzerinden erişin.

HER ZAMAN, HER YERDEN

İşletim Sistemi:
Windows® 10, 11
Mac® OS 10.14, 10.15, 11, 12

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

ENDNOTE HAKKINDA

EndNote, akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı
olarak kullanabilecekleri, kapsamlı bir üretkenlik aracıdır.

ARAŞTIRMA, YÖNETME, PAYLAŞMA, YAZMA VE YAYIMLAMA İÇİN ÜST DÜZEY ARAÇLAR

ENDNOTE SİTE LİSANS
™

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR İÇİN EN İYİ REFERANS YÖNETİM SİSTEMİ

Çalışırken, referansları otomatik olarak düzenlemek için kurallar oluşturun.
Çoklu işlemleri kolaylaştırmak için yeni sekmeler özelliğini kullanın.

DÜZENLİ KALIN

KOLAYCA İŞBİRLİĞİ YAPIN
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Microsoft® Word'de Cite While You Write özelliği ile metin içi atıf
eklerken kaynakçanızı da otomatik oluşturun.

DAHA HIZLI YAZIN

Manuscript Matcher özelliği ile makaleniz için en uygun ve yüksek kaliteli
dergileri belirleyin.

KOLAYCA YAYIMLAYIN

Araştırmanıza, bulut üzerinden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden
erişin. Online - Masaüstü ve iPhone - iPad uygulamaları arasında
sorunsuz geçiş yapın.

HER YERDEN ÇALIŞIN

7.000'den fazla hazır olarak sunulan referans stiliyle veya kendi
oluşturacağınız stillerle kaynakçanızı otomatik oluşturun ve düzenleyin.
Birkaç tıklamayla kitabınız için Yazar, Başlık, Anahtar kelime ve
daha fazlası için bibliyografyalar oluşturun.

KAYNAKÇANIZI KOLAYCA BİÇİMLENDİRİN

Ayrıntılı bilgi...

Alanının en iyisi olan EndNote'u tüm dünyada, Üniversitelerde, Akademik Hastanelerde,
Araştırma Merkezlerinde, Teknoloji Enstitülerinde ve İlaç Firmalarında, milyonlarca
araştırmacı, akademisyen, öğrenci, Ar-Ge personeli ve kütüphaneci,

için EndNote’u kullanıyor.

Kelime işlemci yazılımı (Windows)
MS Word 2010, 2019, Office 365
Apache OpenOffice: 3.x, 4.x
LibreOffice: 4.x, 5.x, 6.x (32-bit)
Wolfram Mathematica 8 

Kelime işlemci yazılımı(Mac)
MS Word 2016, 2019, Office 365
Apple® Pages
Wolfram Mathematica 8 

Güvenilir online akademik veri tabanlarında kaynak ve literatür taramak,
Kişisel veri tabanlarını/kütüphanelerini oluşturmak,
Kaynakça, tam metin PDF ve dosya eklerini saklamak, düzenlemek, paylaşmak,
Makale yazım süreçlerinde kaynaklarına kolayca erişip, herhangi bir dilde metin içi
atıflar, referans listelerini farklı dergi formatlarında kolayca oluşturmak ve
Çalışmalarını güvenilir, yüksek kaliteli dergilerde yayınlamak
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