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1 Mendeley – kort fortalt 
 

Installer Mendeley 
Mendeley er et gratis referencehåndteringsprogram, hvor du kan organisere dine referencer og 
PDF’er. Opret en konto på: https://www.mendeley.com/ 
 
Download og installer Mendeley desktop (Reference Manager) fra Mendeley.com under downlo-
ads. 
Mendeley kan downloades til PC, Mac og Linux.  

 
Vær opmærksom på at tjekke om Mendeley understøtter der MAC OS-version du har. 
 

Opgrader din konto til Mendeley Instutional edition 
 
Institutional edition er betalingsversionen af Mendeley, som VIA Bibliotek har købt adgang til. Ver-
sionen giver blandt andet adgang til mere lagerplads, både på egen konto og i grupper, 100 GB i 
stedet for 2 GB på egen konto og 100 MB i grupper. En anden opgradering er adgangen til at op-
rette private grupper med op til 100 personer, hvorimod gratisudgaven kun giver mulighed for at 
oprette 5 grupper med op til 25 personer.  
 
Din konto bliver automatisk opgraderet til Mendeley Institutional edition når du logger på mende-
ley.com på en VIA adresse. 

 
Mendeley desktop 
I Mendeley desktop kan du organisere dine referencer i foldere. Hvis du har tilknyttet en PDF, kan 
du åbne filen i en indbygget PDF læser. Der er mulighed for at markere teksten, lave noter og 
gemme til senere brug. 
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Hent referencer 
Drag n’ drop – Hvis du har en artikel i PDF kan du drag n’ drop din PDF i Mendeley. Referencen 
hentes automatisk ind og får vedhæftet PDF’en. Husk dog altid at tjekke om alle relevante oplys-
ninger er tilstede, især ved ældre artikler kan referencen være mangelfuld. 
RIS-format – hvis der ikke er mulighed for direkte eksport til Mendeley fra artikeldatabaser og bibli-
otekssystemer, så vælg eksporter i Ris format. Udvælg dine referencer → eksporter i RIS format → 
drag n’ drop filen i Mendeley. 
Manuel inddatering – vælg File → add entry manually → vælg type → tilføj oplysninger 
Fra VIA bibliotekernes katalog -  skal du ved hver titel vælge Eksporter i Ris-format. 

 
Hvis du skal eksportere flere titler til Mendeley, kan du tilføje materialerne til din huskeliste, og der-
fra eksportere i Ris-format 
 
Brug Mendeley sammen med Word 
I Mendeley desktop kan du under Tools finde plugin 
til Word: Install MS Word plugin. 
 
Muligheden for at lave citationer og generere en litte-
raturliste via Mendeley ligger sig under menuen Refe-
rencer i Word. Hvis du har en Mac, så ligger plugin’et 
sig særskilt under tilføjelsesprogrammer. 
 
 

Del referencer i grupper 
Du kan oprette en gruppe og dele dine referencer og kommentarer. Det er kun tilladt at dele refe-
rencer med tilføjede PDF’er med andre fra VIA. I gratisversionen er det kun muligt oprette 5 grup-
per med op til 25 medlemmer. I instutional edition version kan du oprette grupper med op til 100 
medlemmer. 
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Synkroniser Mendeley desktop med din Mendeley webkonto 
Via Sync-knappen uploader desktop Mendeley referencer, dokumenter m.v til din Mendeley web-
konto, så du altid har online adgang til dem. Deler du referencer m.v. i en gruppe med andre, er 
det også først ved synkronisering, at det bliver synligt for resten af gruppen. 

 
 
Mere hjælp 
Kort introduktionsfilm til Mendeley samt andre videototurials om funktioner i Mendeley: 
https://www.youtube.com/channel/UCnaozZWUVmrfuUaydpNWmeQ 

https://www.youtube.com/channel/UCnaozZWUVmrfuUaydpNWmeQ

