
Kynning í Þjóðarbókhlöðu 
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Til hvers er EndNote? 

• Heldur utan um heimildir 

• Býr til heimildaskrár 

• Getur geymt tengd PDF skjöl 

• Heimildir skráðar inn 

 Handvirkt (Ctrl+N) 

 Flutt beint úr gagnasöfnum 

• Tenging við Word 

• Leiðbeiningar um uppsetningu hjá Reiknistofnun HÍ 
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http://rhi.hi.is/node/191/


Að búa til heimildasafn 
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Aðalglugginn 
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Íslenski APA staðallinn 

http://endnote.com/downloads/styles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Opna í EndNote 

• File > Save As 

• Velja þá íslenska í EndNote: 

 Select Another Style eða í felliglugga 
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http://endnote.com/downloads/styles
http://endnote.com/downloads/styles
http://endnote.com/downloads/styles


Heimildasafnið 
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Ef við smellum á heimild 
birtist hún eins og í 
heimildaskrá til hægri 

Hægt er að 
tvísmella til að 
opna heimildina 
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Handskráning heimilda 

 

 
 

 

• Þá opnast nýr gluggi 

• Velja tegund  
heimildar (reference type) 

• Laga höfunda ef þar 
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Smella á 
þetta tákn 
eða ýta á 
cmd+N 

Tegund 
heimildar 
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Heimild sótt úr gagnasafni 
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Algengt í gagnasöfnum: 
- Export citation 
- Export/Save 
- Cite 
 
Hægt að velja 
- EndNote (ekki web/online) 
- RIS 
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... og heimildin komin í EndNote 

• Munið að laga íslenska höfunda: 
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Að laga heimildir 

• Smella á heimild sem á að laga 

• Hægt að bæta við upplýsingum, t.d. 

 efnisorðum 

 athugasemdum 

 Sótt af (Access Date) 
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Möppur í EndNote 

• Hægt er að búa til möppur (groups) 
til að flokka heimildir 

• Hægt að bæta handvirkt eða 
sjálfvirkt inn í möppur  

 Smart groups 
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Að finna heildartexta í EndNote 

• Oft er hægt að finna heildartexta heimildar með því að 
leita inni í EndNote 
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Leit í bókaskrám 

• Hægt er að leita í bókaskrám og fá upplýsingar um bækur 

• Gott að fletta upp t.d. ISBN númeri 

• Velja heimild og færa yfir í safn 
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Leit í bókaskrám 
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PDF skjöl í EndNote 

• Ef DOI kemur fram á PDF skjalinu er hægt að færa það í 
EndNote og fá heimildina með 

 

 

 

 

 

 

 

• Einnig hægt að hægrismella á PDF skjal, Open with EndNote 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier


Tvítekningar 

• References > Find duplicates 
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Word 

• Tenging við Word 

 EndNote flipi til staðar 

• Einnig hægt að fara í Tools > EndNote 

 Tilvísanir færðar inn jafnóðum (Insert Citation) 

 Heimildaskrá birtist í lok texta 

 Hægt að breyta á milli staðla í texta/heimildaskrá 
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Word, frh. 
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Neðanmálsgreinar 

• Velja þarf neðanmálsgreinar (footnotes) í Word og fara í 
EndNote flipann þaðan 

 Insert > Footnote 
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