RefWorks je unikátní online služba pro
systematickou práci s informacemi.
Shromažďujte, ukládejte, organizujte a
sdílejte všechny užitečné záznamy o
vědeckých pracích. Nezatěžujte se
sepisováním údajů, které můžete převzít
přímo z důvěryhodných databází včetně
abstraktů. Doplňte si do osobní databáze
vlastní kopie plných textů, abyste nic
neztratili. Vytvoření seznamu použité či
citované literatury ve správném formátu je
potom velmi jednoduché.

RefWorks Vám pomohou:
 budovat
si
osobní
databázi
bibliografických citací
 automaticky
importovat
záznamy
z různých zdrojů
 uspořádat si citace do složek a
vyhledávat v nich, provádět kontrolu
duplicit
 sdílet citace globálně s vědci z celého
světa
 rychle a jednoduše vytvářet bibliografie

Nová verze RefWorks 2.0 využívá
nejnovější webové technologie a nabízí
tak
uživatelsky
intuitivní
rozhraní
v několika světových jazycích pro různé
typy uživatelů jako jsou vědečtí pracovníci,
doktorandi, pedagogové, lékaři, knihovníci,
studenti VŠ, ad.

RefMobile – dostupnost služby RefWorks i
z Vašeho mobilního telefonu a PDA.
RefGrab-It – funkce, která jednoduše
stahuje bibliografické informace z www
stránek (např. z PubMed).

Write-N-Cite

Proč právě RefWorks?

BEZ INSTALACE
Jedná se o online službu, není třeba
instalovat software na Váš počítač.

Díky této funkci mohou
uživatelé
při
psaní
odborného textu rychle
vkládat citace do textu i do poznámek pod
čarou a následně vytvořit bibliografii, a to
v různých citačních stylech (včetně české
normy ČSN ISO 690-2). Nová verze WriteN-Cite je funkční pro Windows a Mac, s
možností práce offline.

RefShare
DOSTUPNOST KDYKOLIV
Uživatelé mohou s RefWorks pracovat
kdykoliv a téměř kdekoliv z počítače
s připojením na internet.
KOMPATIBILITA
Kompatibilní s Windows, Mac, UNIX a
Linux.
SDÍLENÍ INFORMACÍ
Efektivní sdílení informací podporující
vědecký proces a spolupráci odborníků
z různých částí světa.
PŘÍMÝ IMPORT
Import záznamů z řady známých online
databází a platforem (Ovid, BioMed
Central,
Google
Scholar,
HubMed,
ScienceDirect, Scopus, EBSCOhost, ad.),
jiných bibliografických softwarů, RSS
kanálů, www stránek a knihovních
katalogů.
AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE
Aktualizace
jsou
dostupné
uživatelům bez prodlení a
poplatků.

všem
dalších

STATISTIKY A NASTAVENÍ
Podrobné uživatelské statistiky a možnost
nastavit řadu parametrů.

Zvláštní modul, který rozšiřuje možnosti
RefWorks o rychlou cestu pro sdílení
informací s kolegy a studenty v rámci jejich
domovských institucí i veřejně na www.

Předplatné
Služba RefWorks je poskytována na
základě
ročního
předplatného.
Institucionální licence umožní aktivní
přístup všem zaměstnancům a studentům,
včetně modulu RefShare.
Máte-li zájem o více informací, kontaktujte
distributora pro ČR a SR

Albertina icome Praha s.r.o.
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
Tel.: 222 231 212
E-mail: aip@aip.cz
Web: www.aip.cz

ŠKOLENÍ A TECHNICKÁ PODPORA
Nabídka online školení a školení u
zákazníka. Bezplatná technická podpora.
Seznamte se s RefWorks blíž: www.aip.cz/tutorial/refworks

