EndNote X8.0.2 Windows Update
Deze update bevat nieuwe functionaliteiten en verbeteringen voor PDF weergave en annotaties en
voor Find Full Text.

EndNote X8.0.2 Win update gereleased
19 juli 2017-- Meerdere optimalisaties en correcties
De EndNote X8.0.2 Win update omvat de volgende optimalisaties en correcties:
PDF display en annotatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledig funtionele PDF viewer voor gebruikers met een home folder die Oost-Aziatische karakters
bevat. Japanse karakters in de gebruikers account naam veroorzaken niet meer het foutbericht "Bad text
block" dat iedere keer verscheen wanneer de EndNote library werd geopend.
Referenties met attachments die op de iPad app worden gecreëerd zullen de PDF file name tonen in het
Title veld wanneer geen andere metadata is ingegeven.
Sticky notes die zijn toegevoegd aan de PDF in de iPad app worden zichtbaar in Win desktop nadat
er gesynced is.
`Sticky Note` en `Highlight Text` icons van de PDF toolbar zijn opnieuw ingeschakeld.
Sticky notes toegevoegd aan de PDF verschijnen niet langer als Blank.
Gebruiker is in staat om de PDF met sticky notes klokgewijs OF tegen de klokrichting in te draaien en
de sticky notes en de gehighlighte box worden niet gescheiden.
Gebruiker kan inzoomen op de PDF met sticky notes.
Gebruiker kan de sticky note verplaatsen door erop te klikken en te slepen.
Gebruiker kan de sticky note verwijderen met de Delete key.
Gebruiker kan een annotatie verwijderen die reeds bestond in de voorgaande build door een
rechtermuisklik en dan de "delete annotation" optie te selecteren.
De "Find" text box verschijnt altijd in de PDF annotatie toolbar, niet alleen wanneer de cursor over
de "blank space" in the tool bar wordt bewogen.
Gebruiker kan tekst binnen de PDF highlighten en beschikt over een visuele indicator voor tekstselectie
met een grijs of blauwe achtergrond.
Annotatie buttons zijn actief voor alle PDFs.
Gebruiker die een tekst in de PDF onderstreept zal merken dat de lijn nu onder de geselecteerde tekst
verschijnt.
Sticky notes tonen niet meer een "blank box" wanneer deze geprobeerd worden om ze toe te voegen
aan de PDF.

Find Full Text functionaliteit:
•
•
•

Find Full Text functionaliteit is hersteld voor AIP (American Institute of Physics) en Taylor & Francis
publicaties.
Find Full Text prestatie met OpenURL is verbeterd.
Nadat er op Find Full Text is geklikt via het Reference menu verschijnt het "Copyright" bericht niet
meer.

