Referenties via EndNote naar ORCID
Gebruik de referentiemanagement software EndNote om een lijst van referenties uit één of
meerdere databanken in ORCID te zetten.
1. Klik in EndNote in het menu bovenin op het icoontje 'Export'

2. Kies bij 'Save as Type': 'Text File (*.txt) en bij 'Output style:' 'BibTex Export'. Vink het vakje
'Export Selected References' uit als alle titels uit de EndNote Library in ORCID moeten worden
geïmporteerd.
3. Het EndNote BibTeX (met extensie .bib) wordt op de desktop geplaats.
4. Zitten er in het BibTeX bestand referenties uit Web of Science ?
Dan geeft ORCID bij het importeren bij deze Web of Science referenties de foutmelding.
omdat in het URL veld het gedeelte <Go to ISI> niet is toegestaan.

Om te voorkomen dat alle Web of Science referenties handmatig moeten worden aangepast voordat
je ze in ORCID kunt 'saven' doe je het volgende:
Ga naar Notepad (Accesories) en open het BibTeX bestand:
Via Edit: replace: de volgende stappen (zie ook afbeelding):
1. Type bij 'Find what:'
<Go to ISI> ://
<- COPY-PASTE DIT UIT HET TEXT- BESTAND ZODAT
HET EXACT HETZELFDE IS
2. Type bij 'Replace with:' http://isiknowledge.com/wos
3. Klik 'Replace All'

*

* N.b. Er wordt een link gemaakt waarmee je naar Web of Science kunt gaan; helaas is het niet
mogelijk een link te maken om direct naar de betreffende referentie gaat.
In ORCID: klik op 'Add works' -> Import BibTeX - > Choose file en zoek uw BibTeX bestand op.
Vervolgens klikt u in ORCID op 'Save all'.
BELANGRIJK: Bij een lijst van geimporteerde referenties geeft ORCID géén melding dat 'Save all'
gereed is: Refresh de webpagina en dan zien je pas dat er is ge-saved.
Doet je dat niet en klik je weer op 'Save all' dan dupliceert de titellijst (en opnieuw bij iedere
volgende klik op save).
'Save' per referentie ? Klik op het groene 'save' icoontje

dat achter de referentie staat.

