
Taula comparativa de gestors bibliogràfics * Mendeley Zotero EndNote Basic/Online

Accés http://www.mendeley.com https://www.zotero.org/ http://my.endnote.com/

Com donar-se d'alta?

Mendeley Free: Creant un compte d'usuari
Mendeley Institutional Edition: creant un compte d'usuari des d'un ordinador 
connectat a la xarxa de la universitat. Consulteu bibliotecnica.upc.edu per a més 
instruccions.

Creant un compte d'usuari gratuït Creant un compte d'usuari gratuït

Capacitat d'emmagatzematge

* Mendeley Free: 
      - 2 GB d'espai d'emmagatzematge personal
      - 100 MB d'espai d'emmagatzematge de la biblioteca compartida
      - possibilitat de contractar plans d'emmagatzematge individuals
* Mendeley InstitutionaI Edition: 
      - 100 GB d'espai d'emmagatzematge personal
      - 100 GB d'espai d'emmagatzematge de la biblioteca compartida

300 MB Gratuït Fins a 50.000 referències i 2GB de documents adjunts.

Tipus d'aplicació 
Doble plataforma: 
      - Mendeley Desktop (local)
      - Mendeley Web (online)

Doble plataforma:
- Versió web a través de navegador
- Versió local descarregant Zotero des del seu lloc de 
descàrregues i instalꞏlar el connector Zotero al navegador

Online

Compatibilitat de:
- sistemes operatius
- navegadors
- processadors de text

Browsers and operating systems supported for Mendeley products Zotero System Requirements EndNote Online Compatibility and System Requirements 

Tipus d'importació de registres

* Fitxers RIS / BIBTEX / PDF / EndNote XML
* Plugin Web importer (no funciona amb navegador Safari)
* Botó d'exportació directa disponibles en alguns catàlegs i repositoris 
* Catàleg colꞏlaboratiu de Mendeley

* Fitxers RIS / BIBTEX
* Botó Zotero Connector  instalꞏlat al navegador

* Botó Capture Reference  a la barra de marcadors
* Extensió Capture EndNote Reference  (a Chrome). No funciona 
en totes les bases de dades
* Fitxers RIS

Permet arxius adjunts Sí, al seu servidor Sí, en local. Sí, al seu servidor

Compatibilitat amb MS Office Word / Libre Office Sí Sí Sí

Compatibilitat amb Google Docs Sí, exportant/important referències en format BibTex des de Mendeley a Google 
Docs Sí, a través del Zotero Google Docs Integration Sí, exportant/important referències en format BibTex des 

d'EndNote a Google Docs

Compatibilitat amb Google Scholar

Sí:
- exportant/important referències en format BibTex des de Google Scholar a 
Mendeley
- fent servir Web Importer

Sí:
- exportant/important referències en format BibTex des de 
Google Scholar a Zotero
- fent servir Zotero Connector

Sí:
- exportant/important referències en format BibTex des de Google 
Scholar a EndNote
- fent servir Capture Reference

Permet compartir referències Sí, amb altres usuaris de Mendeley. Sí Sí, amb altres usuaris d'EndNote.

Permet compartir documents (PDF) Sí, però només en grups privats. Sí, però només en grups privats. No

Permet crear grups (privats / públics) Sí, però només grups privats amb altres usuaris de Mendeley. Sí Sí, però només grups privats amb altres usuaris d'EndNote.

Permet crear un perfil personal No Sí No

Xarxa comunitària No Sí No

Suport tècnic

Mendeley Support Center: 
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/
Help guides:
https://www.mendeley.com/guides/
E.mail:
https://service.elsevier.com/app/contact/
Xat:
https://service.elsevier.com/app/chat/chat_launch/
Twitter:
https://twitter.com/MendeleySupport

Guia:
https://www.zotero.org/support/
Fòrum:
https://forums.zotero.org/discussions
PMF: 
https://www.zotero.org/support/frequently_asked_questions

Pàgina d'ajuda:
https://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/h_index.htm
Fòrum d'usuaris:
https://community.endnote.com
Guia: 
http://clarivate.libguides.com/endnote_training/endnote_online
Mail de suport:
endnote.support@clarivate.com

* Us recomanem que consulteu les pàgines d'informació de cada programa per tal de comprovar compatibilitats i característiques específiques


