Informacijos tvarkymas ir citavimas nemokamais įrankiais

Adresas

Zotero

Mendeley

www.zotero.org

www.mendeley.com

Naudojimo kalba

40 kalbų ir lietuvių kalba.

Tik anglų kalba.

Talpa informacijai

Kompiuteryje neribotai, svetainėje 300 MB ir failus galima laikyti
WebDAV serveriuose.

Kompiuteryje neribotai, svetainėje 2 GB

Dalinimasis informacija

Neribotai.

Tik viena grupė ir iki 3 žmonių.

Naršyklių palaikymas

Firefox, Safari, Chrome

Firefox, Safari, Chrome

Duomenų tvarkymas ir įrašų
parsiuntimas

Kompiuteryje įsidiegus programą „Zotero Standalone“ ir po to
naršyklės papildinį. Įrašai parsisiunčia paspaudus ženkliuką
paieškos juostoje.
Įsidiegus Firefox papildinį „Zotero for Firefox“. Atsiranda
ženkliukas naršyklės juostoje Z su dokumento ženkliuku
parsiuntimui.
Svetainėje prisiregistravus ir sinchronizavus duomenis.

Kompiuteryje įsidiegus programą „Mendeley Desktop“.
Interneto naršyklėje atvėrus www.mendeley.com/import ir
mygtuką Save to Mendeley nutempus į naršyklės juostą.
Parsiunčiant įrašus reikia spragtelėti ant mygtuko.
Galima Mendeley programėlėje atlikti šaltinių paiešką ir tada
lengvai išsaugoti įrašą.
Svetainėje prisiregistravus ir sinchronizavus duomenis.

Pastabos

Atskirų dokumentų įrašus ir PDF gerai išsaugo iš OJS, VGTU el. knygų.
Virtualiose bibliotekose, duomenų bazėse ir Scholar Google geriausia gauti įrašus iš viso rezultatų sąrašo: spragtelėti Zotero
parsiuntimo bylos ženkliuką, pasirinkti reikalingus įrašus ir paspausti išsaugoti.

Įrašo gavimas iš PDF

Dažniausiai galima, pasirinkus Retriev Metadata from PDF.

Dažniausiai galima.

PDF dokumentų
išsaugojimas ir redagavimas

Kartais išsaugo PDF automatiškai, kitais atvejais galima prisegti.
PDF dokumentų keisti negalima.

Kartais išsaugo PDF automatiškai, kitais atvejais galima
prisegti. Galima įrašyti komentarus PDF dokumentuose.

Citavimas ir literatūros
sąrašo sudarymas

Reikia parsisiųsti Word programos papildinį iš svetainės „Zotero
for Windows“. Word‘e įsidiegia prie References.

Reikia įsidiegti Word programos papildinį iš Mendeley
programos per Tools ir Install MS Word Plugin.

Citavimo stiliai

12 pagrindinių ir papildomai apie 7000

12 pagrindinių ir papildomai apie 7000

Įrašų importavimas ir
eksportavimas

Galima iš įvairių nurodytų programėlių.

Galima iš įvairių nurodytų programėlių.

Papildoma informacija

Kretavičienė, M., Tautkevičienė, G. Efektyvus informacijos
panaudojimas. Iš Naudojimasis elektroniniais mokslo
informacijos ištekliais: mokomoji knyga [interaktyvus]. Vilnius,
2014.

Timinskas, E. Bibliografijos ir PDF tvarkymas, 2015.

