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EndNote on viidete haldamise tarkvara, mida kasutatakse bibliograafiate ja viidete

haldamiseks esseede, aruannete, artiklite jms kirjutamisel.

Tarkvara võimaldab:

• importida kirjeid EndNote'i ning luua neist omale andmebaas;

• lisada andmebaasist töö käigus viiteid oma dokumenti;

• lisatud viidete põhjal koostada automaatselt bibliograafia soovitud stiilis.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on ostnud juurdepääsu tarkvarale EndNote 20

Kõrgkooli töötajatel tuleb tarkvarale juurdepääsu saamiseks ning oma arvutisse
installeerimiseks ühendust võtta kõrgkooli IT-osakonnaga.

Kõrgkooli õppurid leiavad juhendi tarkvarale juurdepääsu saamiseks ning oma
arvutisse installeerimiseks oma Moodle`i kontolt.



EndNote20 pakub muuhulgas järgmisi võimalusi:

* Otsige viiteid ja PDF-e sadadest veebiressurssidest.

* Saate lihtsasti oma kogu üle vaadata, märkmeid teha ja PDF-e otsida.

* Saate luua reegleid viidete automaatseks korraldamiseks kirjutamise ajal.

* Automaatse viidete ja linkide värskendamise abil on andmed ajakohased.

* Sisestage tekstisiseseid tsitaate oma kogust Microsoft® Wordi funktsiooniga Cite While You Write.

* Koostage oma bibliograafia automaatselt, kasutades pakutavaid viitamisstiile või oma kohandatud 

stiili.

* Jagage osa või tervet oma kogu kaastöötajatega kogu maailmas.

* Andke oma kogule kirjutus- (write) või kirjutuskaitstud (read-only) juurdepääs.

* Jälgige oma meeskonnakaaslaste tehtud muudatusi ja vaadake nende tegevust oma jagatud kogus.

* Kasutage uut funktsiooni Tabs lihtsamaks multitegumtööks (multitasking).



Esmavaade

Jaotisest Help
leiate abi mitmetel
erinevatel teemadel.

Lisaks võite jaotisest
suunduda EndNote
Online`i kasutama ja
saada tarkvara kohta
vajalikku lisateavet.

EndNote 20 DESKTOP



EndNote 20 DESKTOP

Esmakordselt EndNote`i
kasutama hakates saate
alustada oma kogu
(library) loomisest. 
Selleks klikkige nupul
Create a new library



Olles klikkinud eelmisel
slaidil näidatud nupul
Create a new library,
avaneb aken, kus on 
juba aktiivne ikoon
My EndNote Library

Oma kogu (library)
loomisega alustamiseks
klikkige nupul Open



Teile avaneb My EndNote Library, kuhu saate hakata lisama oma viiteid,
neid grupeerida ja soovi korral teistega jagada ning erinevates andmebaasides otsinguid teha.



Otsingut saab teostada erinevates andmebaasides ning erinevate otsingukriteeriumite järgi.



Olles leidnud omale sobivad allikad ning importinud need oma kogusse, kuvatakse need valiku
All References all. Kõige viimati imporditud allikaid näete kui klikite valikul Imported References.

Recently Added näitab kõiki allikaid, mida olete hiljuti lisanud.



Jaotises Library on lisaks teistele valikutele võimalik otsida oma kogu piires erinevate tunnuste alusel.
Nt kindlat autorit (Authors Term List) või konkreetse ajakirja (Journals Term List) artiklite viiteid. 
Seda loetelu saate ise muuta ja täiendada (vt järgmine slaid). 



Olles klikkinud nt valikul Journals Term List, avaneb aken, kus on näha kõigi ajakirjade pealkirjad, 
mis teie kogus kajastuvad.

Klikkides sakil Lists, avaneb aken, kus saate lisada
ja eemaldada termineid vastavalt oma soovidele.

Sisestage soovitud termin ning klikkige nupul OK



Sisestatud termin Year on nüüd Library – Open Term Lists jaotisesse lisatud (Year Term List).



Jaotises Tools on lisaks teistele valikutele võimalik määrata, millist viitamisstiili (Output Styles) oma töös
kasutada soovite. Teie viited vormistatakse automaatselt vastavalt valitud stiilile. Lisavalikud ja rohkem
viitamisstiile, mille hulgast valida, leiate Open Style Manager `il klikkides. (Vt järgmine slaid)   



Tools – Output Styles –
Open Style Manager`il klikkides
avaneb kõrvalolev aken,
kus saab valida mitmesaja
viitamisstiili hulgast, 
millele on juurde lisatud ka
üksikasjalik kirjeldus.



RÜHMADE (GROUPS) LOOMINE

Rühmade loomine (Create Group)
muudab teie mahukas EndNote
Desktopi viidete kogus
orienteerumise lihtsamaks. 
Viited saab jaotada nt teemade vms
põhiselt rühmadesse. 
Rühm (Group) luuakse teie kogus
juba olemasolevate viidete (teie
määratud kriteeriumite alusel) 
koondamisel uude iseseisvasse
kausta. 
Kui loote rühma, kopeeritakse sinna
kõik teie sisestatud kriteeriumitele
vastavad viited – neid EI teisaldata
ning need EI kao jaotisest All 
References, neist luuakse lihtsalt
koopiaid. Seega jäävad need 
kättesaadavaks mõlemas jaotises.



Valides menüüst Groups – Create Group, tekib lather 
New Group, kuhu saate sisestada oma loodava rühma nime.

Kõige lihtsam viis kirjete rühmadesse liigutamiseks on
nende aktiivseks klikkimine ning seejärel hiirega sobivasse
kausta lohistamine.   



Kirjete eksportimine oma EndNote`i kogusse internetiallikatest

Oma viitekogusse saate kirjeid eksportida ka otse erinevate andmebaaside, ajakirjade jms interneti-
lehekülgedelt.

Leidke sobivad artiklid, märgistage need ning otsige artikli juurest nuppu “Export”, “Send to”, 
“Tools” (Wiley kirjastuse ajakirjade puhul), “Save” (Elsevier`i ajakirjade puhul) vms. 

Valige avanenud loendist “Export Citation”, “Citation Manager” vms.  

Järgnevatelt slaididelt saate samm-sammulise ülevaate kirjete eksportimiseks kolme andmebaasi näitel:

• Web of Science;

• EBSCOhost;

• PubMed. 



WEB OF SCIENCE https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

Sisestage otsingulahtrisse sobiv otsisõna [võite kasutada ka laiendatud otsingut (Advanced Search)] ning
klikkige nupul Search.

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search


Märgistage sobivad otsitulemused ning kasutage nuppu Export ja valige avanenud loetelust EndNote desktop, 
et need oma kogusse eksportida.



Eksportimisel pakutakse
avanenud aknas erinevaid
valikuid. 

Märgistage sobiv valik.

Lisaks saate rippmenüüst
valida, millises ulatuses
andmeid oma kogusse
soovite:

Eksportimiseks
klikkige nupule Export.



Valitud kirjed on kantud teie My EndNote Librarysse.



Tehke otsing EBSCOhost andmebaasis.

Sisestage otsilahtritesse sobiv(ad) otsisõna(d) ja klikkige nupul Search.

EBSCOhost https://search.ebscohost.com/

https://search.ebscohost.com/


Valige avanenud artiklite loetelust omale sobivad, klõpsates artikli juures oleval ikoonil

Ikoon muutub kollaseks, fail lisatakse kausta, kust selle saab EndNote`i eksportida. (Vt järgmine slaid)



Valitud kirjed viiakse kokku ühte kausta, selle sisu vaatamiseks valige: Go to: Folder View 



Avanenud aknas näete oma valitud kirjeid ning saate neid eksportida. Selleks klikkige nupul Export.
Seejärel avaneb Export Manager (vt järgmine slaid), kus saate teha valiku, kuhu kirjed eksportida.  



EndNote Desktopi kogusse eksportimiseks tehke sobiv valik



Valitud kirjed on kantud teie My EndNote Librarysse.



PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Sisestage otsingulahtrisse sobiv(ad) otsisõna(d) ja klikkige Search
või kasutage laiendatud otsingut (Advanced Search).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


Märgistage sobivad otsitulemused. Eksportimiseks klikkige nupul Send to ja valige Citation Manager.



Avanenud aknas saate valida, kas soovite eksportida vaid valitud kirjed (antud juhul 3) või rohkem.
Seejärel klikkige nupul Create file.



Järgmiseks näidatakse teile teavitust, et valitud kirjete allalaadimine on algamas.



Valitud kirjed on kantud teie My EndNote Librarysse



EndNote`i on võimalik kasutada nii eelpool vaadeldud Desktopi versioonina kui ka veebis – EndNote Online. 
Alustage kasutajakonto loomisega. EndNote Online`i lühitutvustust saab näha järgnevatelt slaididelt.

EndNote Online http://access.clarivate.com/login?app=endnote

http://access.clarivate.com/login?app=endnote


Getting Started – edukaks alustamiseks ning tarkvaraga tutvumiseks kuvatakse nõuandeid erinevatel teemadel. 



Collect
Online Search
on loodud erinevates
kataloogides ja andmebaasides
otsingu tegemiseks. 

Andmebaaside valik
avaneb rippmenüüs, 
kust saate valida omale sobiva
andmebaasi.

Kirjete salvestamiseks märkige
vajalikud kirjed ära ning
rippmenüüst Add to group 
valige kaust, kuhu kirjed
salvestada.



Collect
New Reference
Saate lisada kirjeid
käsitsi.

Valige rippmenüüst
kirje tüüp vastavalt
sellele, mis tüüpi
materjaliga on tegu 
(veebileht, artikkel, 
raamat vms) ning
täitke ka ülejäänud
vajalikud väljad. 



Organize
Find Duplicates võimaldab leida topeltkirjeid. 

Märkige kirjed, mida soovite kustutada ning klikkige nupul Delete.



Teie viitekogud kajastuvad ühtmoodi nii EndNote Desktopis kui ka EndNote Online`is.



Jaotise Options all saate muuta vajadusel oma konto parooli ning näete ja saate sisestada/muuta oma andmeid. 



Jaotise Downloads all saate ülevaate EndNote`i lisadest, mida on võimalik oma arvutisse laadida.
(Vaadake lähemalt järgmistelt slaididelt)



Cite While You Write vahendiga on 
lihtne kirjutamise käigus Wordi teksti
viiteid lisada ja bibliograafiat
vormistada.

See tuleb kõigepealt oma arvutisse
alla laadida ja installeerida. Seda saate
teha kui olete ennast EndNote Online`i
sisse loginud ning valite menüüst valiku
Downloads.

EndNote'i tööriistariba Wordis
võimaldab töö kirjutamise käigus
kergesti viidete haldurist allikaid leida
ning neid oma töösse lisada.

Cite While You Write



Paljudes andmebaasides, mis ei võimalda kirjete vahetut ülekandmist EndNote’i, saab kasutada Capture 
Reference võimalust. See tuleb kõigepealt brauseri järjehoidjaribale paigutada.
EndNote’i menüü Downloads alt leiate Capture Reference nupu. Lisage see järjehoidjaribale, järgides juhiseid.

Nüüd, kui olete andmebaasis avanud kirje, 

klõpsake brauseri järjehoidjaribal Capture 

Reference nupul. 

Näete kirjet, mida saate vajadusel muuta või

täiendada. Klõpsake Save to, 

valides my.endnote.com.

Täpsemalt: http://www.myendnoteweb.com

/help/en_us/ENW/he_capture.htm – siit

leiate ka nimekirja andmebaasidest ja 

veebilehtedest, kus Capture funktsioon

toimib.

Ka veebilehti saab niimoodi salvestada.

Capture Reference

http://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/he_capture.htm


EndNote Click on tasuta alla laaditav programm, mis aitab säästa aega ja vähemate klikkidega
ajakirjade täistekstiartiklitele juurde pääseda.

EndNote Click 



KASUTATUD ALLIKAD (30. oktoober 2021)

https://clarivate.libguides.com/endnote_training/home

https://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=48646479

https://endnote.com/

https://support.clarivate.com/Endnote/s/?language=en_US

https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html

https://sisu.ut.ee/enwebjuhend/avaleht

https://endnote.com/
https://endnote.com/
https://endnote.com/
https://support.clarivate.com/Endnote/s/?language=en_US
https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html
https://sisu.ut.ee/enwebjuhend/avaleht

