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Ersta Sköndal Bräcke
högskolebibliotek

Guide
Flytta referenser från RefWorks till EndNote
För att flytta referenser från RefWorks till EndNote behöver du först spara ner ditt
RefWorks-bibliotek som en textfil (.txt):

1. Logga in i RefWorks, gå till References och välj Export.

2. Välj de referenser du vill exportera (t.ex. alla, All in list, eller mapp för mapp,
Selected). I Select an Export Format väljer du Bibliographic Software
(EndNote, Reference manager…) och klickar på Export References.
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3. I nedre högra hörnet kommer du se rutan Export Complete:

4. Dina sparade referenser kommer att öppnas i ett nytt fönster i din webbläsare
(enligt bilden nedan). Om detta fönster inte öppnas automatiskt, klicka på click
here i rutan Export Complete (se röda pilen ovan).

5. Spara dina referenser som en text-fil (.txt) genom att välja Arkiv och Spara som.
Spara filen på ett ställe där du lätt hittar den för import till EndNote, t.ex. på
skrivbordet.
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Nu är det dags att importera text-filen med dina RefWorks-referenser till
EndNote:
6. Om du inte redan har ett EndNote-bibiliotek behöver du skapa ett (se separate
guide, Guide EndNote X8, för detta) för att kunna importera dina referenser från
RefWorks.

7. I EndNote väljer du File → Import → File…
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8. Klicka på Choose… och leta fram text-filen du sparade från ditt RefWorksbibliotek.

9. I rullgardinsmenyn Import Option väljer du Reference Manager (RIS).

10. Klicka på Import. Du kommer nu att se alla dina referenser i EndNote-fönstret.
Alla referenser finns under Show All References.

11. Notera att de mappar du hade i RefWorks inte följer med vid importen till
EndNote, utan du måste själv skapa nya mappar i EndNote och sortera in dina
referenser i dessa. Se separate guide, Guide EndNote X8, för hur du skapar
mappar. När du skapat dina mappar kan du enkelt dra dina importerade
referenser till respektive mapp.
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12. Inte heller fulltexter följer med importen från RefWorks. Du kan enkelt söka fram
fulltexter genom EndNote-funktioner Find full text (Se separate guide, Guide
EndNote X8, för detta).
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