Overzicht mogelijkheden en beperkingen citatiemanagers

Legacy
RefWorks

New
RefWorks

Mendeley

Samenwerken
• Referenties delen
en bewerken
middels een
gezamenlijk
account.
• Samenwerken aan
documenten met
RW-referenties.

Voordelen
• Meerdere accounts per emailadres.
• Geschikt voor systematic
reviews, vanwege goede
snelheid en transparantie bij
ontdubbelen.
• Importeren uit de meeste
catalogi en databases
eenvoudig en snel.

Niet mogelijk om
meerdere accounts te
maken.
Vanaf 2019: mogelijkheid om aan
gezamenlijke projecten
te werken en daarmee
referenties te delen.

•

•

•
•

•

Referenties delen
en bewerken, en
full text
gezamenlijk
annoteren in
private groups.
Samenwerken aan
een document
waarin referenties
staan die binnen
de groep gedeeld
worden.

•
•
•

•
•

Importeren uit de meeste
catalogi en databases gaat
eenvoudig en snel.
PDF-bestanden importeren.
Aantekeningen en
markeringen in PDFbestanden aanbrengen.
Na afstuderen of beëindiging
van dienstverband kun je RW
blijven gebruiken.
PDF-bestanden importeren.
Aantekeningen en
markeringen in PDFbestanden, ook binnen een
groep.
Snelle verwerking van grotere
aantallen referenties.
Met veel groepen
samenwerken.

Nadelen
• PDF-bestanden één voor één als
attachment toevoegen.
• In PDF-bestanden kun je geen
aantekeningen of markeringen
aanbrengen.
• Na 2019 migratie naar New
RefWorks nodig.
• Geen directe import uit PubMed;
opslaan als nbib wel mogelijk,
waarna het bestand te
importeren is.
• Traag bij grotere aantallen
referenties (wordt naar
verwachting beter).
• Maximaal één account per emailadres.
• Geen directe import uit PubMed;
opslaan als nbib wel mogelijk,
waarna het bestand te
importeren is.
•

•

•
•

•

Ontdubbelen van referenties niet
transparant. Bij het importeren
wordt al automatisch
ontdubbeld, voor systematic
reviews is dat niet wenselijk.
Directe import met Web Importer
werkt in veel databases
onvoldoende, opslaan als RIS of
BibTex nodig.
Alumni die nog geen account
hebben, kunnen niet de
Institutional Edition gebruiken.
Na afstuderen of beëindiging van
je dienstverband heb je nog één
jaar recht op gebruik van de
Institutional Edition.
Geen directe import uit
CatalogusPlus, Web of Science,
Google Scholar, JSTOR, databases
van Ovid/Ebsco/Proquest, MLA
en PubMed. Opslaan als RIS of
MEDLINE (PubMed) wel mogelijk,
waarna het bestand te

Zotero

•

•

Referenties delen
en bewerken in
groepen.
Aantekeningen
delen, maar niet in
de PDF.
Samenwerken aan
documenten
waarin Zotero
referenties staan.

•
•
•

PDF-bestanden importeren.
Snelle verwerking van grotere
aantallen referenties.
Directe import vanuit
PubMed.

•
•
•
•
•

importeren is. Bij Proquest is dat
niet betrouwbaar.
Citatiestijlen niet aan te passen.
In de PDF-bestanden kun je geen
aantekeningen of markeringen
aanbrengen.
Beperkte opslagruimte (max 300
MB), uitbreiding mogelijk voor
$20-120 per jaar.
Directe import werkt niet of
onvoldoende bij Google Scholar,
Ovid, Ebsco, Proquest en MLA.
Geen directe import mogelijk uit
Google Scholar, databases van
Ovid/Ebsco/Proquest, MLA en
Science Direct.

