STAPPENPLAN omzetting Reference
Manager naar EndNote
I.

CONVERSIE Reference Managerdatabase

1. Start EndNote.
2. Klik in bovenste balk op File.
3. Selecteer Open Library, selecteer de om te zetten RefMan database. Selecteer bij

bestandsnaam Reference manager
4. Kies Convert.

5. Sla de nieuwe bibliotheek op (is ENL-bestand).
6. TIP: sla de nieuwe EndNote-database op in dezelfde map als de oude RefMan-database.
Bewaar de RefMan-databases zelf als backup.
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II.

KOPPELEN van referenties in Word-documenten aan EndNote

Nadat het Reference Manager-bestand geconverteerd is naar een Endnote-Library worden ook de
eigen documenten (Word) aan dit nieuwe bestand gekoppeld.
1.
2.
3.
4.
5.

Maak een kopie van de Word-documenten, als backup.
Open de Endnote Library die betrekking heeft op de referenties in het Word-document.
Open het Word-document.
Klik op het EndNote-lint (Endnote X7 Plugin) bovenin de balk.
Klik op het pijltje naast Convert Citations and Bibliography.

6. Klik op: Convert Reference Manager Citations to Endnote.
7. Als de koppeling met Endnote niet vanzelf gemaakt wordt, kan de
juiste referentie worden opgezocht en via Insert ingevoegd.
8. Alle referenties zijn aangepast. De Reference List vanuit Reference
Manager staat nog wel in het document. Haal de Reference List
weg. Bij een lange lijst via: Rechts-klik op het blok Reference List.
9. Rechtsklik in de tekst en kies: Andere Veldweergave en haal de
volgende regel weg:

III.

Velden en zoektermen in EndNote

1. Alle trefwoorden (in het veld Keywords) en alle andere velden
worden uit RefMan geconverteerd. Die zijn in EndNote te vinden in de tab Reference. Dit is bruikbaar als in RefMan in
keywords met labels (bv. voor ‘relevant’) is gewerkt en deze
labels ook in EndNote gebruikt moeten kunnen worden.
2. Op de keywords kan in de nieuwe database worden gezocht, bv.
op tinnitus in combinatie met vertigo.

Rick Vermunt, Linda Schoonmade, Hans Ket, oktober 2016

3. Deze referenties die bij deze keywords horen kunnen weer in Groups
bewaard worden. Rechtsklik op My Groups en maak een Group aan.
Selecteer de gefilterde records (Ctrl-A) en sleep deze naar de Group.
4. Ook kunnen referenties met een trefwoord automatisch in een Group
geplaatst worden met Smart Groups.
5. Ga naar de topbalk, selecteer Groups en vervolgens Create Smart
Group.
6. Geef de Smart Group de naam van de trefwoorden waarop gezocht
wordt: vertigo en tinnitus. Klik Create Group en de gezochte referenties worden direct aan de Group toegevoegd.

IV.

PubMed referenties in EndNote importeren

Het importeren van referenties uit PubMed in EndNote lijkt sterk op RefMan.
1. Voer de search in PubMed uit en sla de gevonden
referenties op via Send to > File > Medline > sla het txtbestand op.
2. In EndNote kies File > Import > File. Nu komt een
bladerscherm, kies Choose.
3. Kies de juiste import option: PubMed NLM, kies
desgewenst Discard Duplicates. Kies Import.
4. De nieuwe referenties komen in een map Imported
References, en tegelijk in de map All References.
5. Daarna kan er een Group aangemaakt worden: Create
Group, geef naam, selecteer de nieuwe referenties (CtrlA) en sleep ze naar de nieuwe Group.
6. Doe dit direct na elke download als de nieuwe referenties
nog in de map Imported References zitten.

V.

TENSLOTTE

De UB/Medische Bibliotheek biedt ook uitgebreide workshops
EndNote (basic, medisch en advanced). Daarnaast ook handleiding, LibGuide, FAQ’s en Helpdesk.
Dit alles is te vinden op de website van de UB: http://www.ub.vu.nl > Hulp, advies > Tools >
EndNote.
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