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Mendeley på PC´er 

 Ved brug af browseren Google Chrome 

 

        Download Mendeley   side  2  

        Overførsel fra databaser til Mendeley  side  3 

        Artesis     side  3 

        Bibliotek.dk    side  4 

        Ebsco baser    side  4 

        Pubmed    side  5 

        Embase    side  5 

        Hjemmesider    side  6 

        Dan en gruppe og del dokumenter  side  6 

        Overfør referencer til Word på PC  side  7 
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Download Mendeley 

Installer programmet Mendeley fra : http://www.mendeley.com/ 

 

Efter afgivelse af ganske få oplysninger er I tæt på at have 

installeret Mendeley.  

 

Der sendes en bekræftelse til Jeres mail som I lige skal vende og 

konfirmere inden I kan åbne Mendeley op og komme i gang.  

 

Første gang I åbner Mendeley skal I huske at installere Mendeleys Web Importer som skal lægges op i 

bogmærkelinjen/favoritlinjen.  

 
Dette gøres ved at åbne Jeres nyinstallerede Mendeley desktop 
op. 
 
Klik dernæst på ”Tools” i menulinjen og følgende billede åbner 
op. 
  

 

Og nu skal man holde tungen lige i munden. 
 
Da denne vejledning forudsætter I bruger 
browseren Google Chrome skal I downloade 
Chrome versionen  og så vil der blive lagt et 
lille rødt Mendeley ikon op i øverste hjørne på 
Jeres pc´er.  

 Dette ikon kan 
fremover bruges til at downloade poster til 
Mendeley fra de fleste baser, dog ikke alle. 
 
 
 

 

 

 

http://www.mendeley.com/


Kom i gang med  Mendeley- på PC                                                  
                                                
 

3 

Professionshøjskolen Absalon Biblioteket  07-07-2017 

Afslutningsvis skal der installeres et plugin til word. Klik igen på ”Tools” og klik på ”Install MS Word Plugin.  

Åbn det nyinstallerede Mendeley desktop op. 

 

 

 

 Klik på ”Tools” 

 Klik på ”install webimporter” 
og 

 Klik på ”install MS word Plugin” 

 

 

Overførsel fra databaser til Mendeley 

Overførsel af titler fra databaser til Mendeley kan variere lidt afhængigt af hvilken browser man anvender.  

Nogle gange skal posten ”trækkes” over i Mendeley, andre gange overføres den direkte.  

Her viser vi hvor funktionen er i de forskellige databaser. 

 

Artesis 

https://biblioteket.ucsj.dk// 

 

 

 

 
Når dette billede popper op tages 
download filen og trækkes hen over 
Mendeley ikonet, der åbner op, og I 
lader filen dumpe ned i et af Jeres 
biblioteker i Mendely og filen er 
overført. 

 

 Søg posten frem                
 

 Klik på det lille ikon  
med pilen. 

 
 

https://biblioteket.ucsj.dk/
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Bibliotek.dk  

 
www.bibliotek.dk  

 Søg posten frem 

 Klik på ”Mere information” 

 Klik på ”Download til referencesystem” 

 Klik på ”Download i RIS …” 
 

 

 
 

 

 

 

 
Når dette billede popper op tages 
download filen og trækkes hen over 
Mendeley ikonet, der åbner op, og I 
lader filen dumpe ned i et af Jeres 
biblioteker i Mendely og filen er 
overført. 

 

Ebsco baserne   

 Lav en søgning 
 

 Åbn posten op 
 

 Klik på ”Export” ikonet i højre side af billedet. 

 

 

 klik på ”Save” knappen. 

 

        Flueben ud for RIS 

http://www.bibliotek.dk/
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Når dette billede popper op tages 
download filen og trækkes hen over 
Mendeley ikonet, der åbner op, og I 
lader filen dumpe ned i et af Jeres 
biblioteker i Mendely og filen er 
overført. 

  

 

Pubmed  

 

 Lav en søgning 

 Åbn posten op 

 Klik på det lille røde Mendeley ikon I har lagt 
op i øverste højre hjørne jvf. Side 2 

 Klik på ”Save” knappen (evt login) 

 Posten er nu overført til Mendeley , klik evt på 
Sync for at opdatere Mendeley. 

 
 

 

 

 

Embase  

 

 Lav en søgning 

 Åbn posten op 

 Klik på det lille røde Medeley ikon I har lagt 
op i øverste højre hjørne jf. side 2 

 Klik på ”Save” knappen (evt login) 
Klik på Download 

 Posten er nu overført til Mendeley , klik evt 
på Sync for at opdatere Mendeley. 

 

 

 

Hjemmesider 

Klik på det lille røde Mendeley ikon i øverste højre hjørne. 
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Hvis posterne ikke automatisk bliver overført som beskrevet ovenfor p.gr.a. en konflikt mellem Jeres browserversion og 

styresystemversion kan følgende gøres. Åbn Mendeley op og læg det på proceslinjen i bundet af skærmbilledet. Klik på 

Jeres filoverførsler og tag fat i den aktuelle fil og træk den ned over Mendely ikonet og drop så filen i et af Mendeley 

bibliotekerne og filen vil være overført til Mendeley. 

 

 

Dan en gruppe og del dokumenter 

 
Gå ind i desktoppen 

 Klik på edit 

 Klik på new group 

 Klik på create group 

 Klik på invite medlemmer 

 Skriv medlemmernes mails 

 Send invitation 

 

 

Nu ligger den nydannede gruppe i venstre side i Mendeley Desktop hvor poster trækkes fra et af Jeres biblioteker 

med drag & drop ind i gruppen. Klik på ”Sync” øverst i billedet for at gøre posterne synlige for Jeres 

gruppemedlemmer. 
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Overfør referencer til Word på PC 

Åbn Word op. 

 

Klik på fanebladet ”Referencer”                                                      Standard valgmuligheder. 

 Klik på ”Insert Citation” 

  Søg posten frem ved at taste noget af titlen og klik ”OK” og  

 citationen er indsat. 

 

Eller I kan gøre 
 

 

 I klikker på ”Insert Citation” 

 Klik på ”Go To Mendeley” 

 Find posten frem fra et af ”bibliotekerne” 

 Marker posten og tryk på ”Cite” 
 

  

Standarden vælges ved at klikke på rullegardinet ud for ”style” hvor I kan vælge mellem APA, Harvard, Vancouver m.fl.. 

Disse kan løbende ændres. 
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Den endelige litteraturliste dannes ved at klikke på ”Insert Bibliography” og Jeres litteraturliste er dannet.  

Hvis Jeres poster er hentet fra diverse biblioteksbaser burde der ikke være behov for 

redigering, ellers se vejledningen Mendeley Ekstra om redigering i henvisningerne. 

 

 

 

God fornøjelse med Mendeley og skulle det  

drille så kontakt PH Absalon Biblioteket. 


