
Taula comparativa de gestors bibliogràfics 

Aquesta taula ha estat elaborada pel Grup de Treball Mendeley del CSUC amb l'objectiu de millorar el suport als usuaris sobre les diferents eines de gestió de la bibliografia. Conté algunes modificacions que inclouen informació específica de la UAB

Mendeley Zotero EndNote Online

Accés http://www.mendeley.com https://www.zotero.org/ https://access.clarivate.com/login?app=endnote

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 UAB. Trobareu tota la 

informació a: http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley 

Creant un compte d'usuari

Cal accedir a EndNote a través de la base de dades Web of 

Science , accessible des de qualsevol ordinador connectat a la 

xarxa de la UAB. Un cop dins la base de dades cal crear un 

compte personal per accedir al gestor bibliogràfic

Permet treballar offline? Sí, però amb algunes limitacions Sí No

Preu

Mendeley Free: gratuït

Mendeley Institutional Edition: subscripció del CSUC. Gratuït per 

a membres de la comunitat universitària (es mantenen les 

condicions del compte MIE per ex-alumnes ja graduats durant 12 

mesos)

Opció gratuita

Opció de pagament
Gratuït per a les institucions amb subscripció a la Web of Science. 

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

Plans d’emmagatzematge per a particulars:

300 MB Gratuït

2 GB Amb cost

6 GB Amb cost

Il·limitat Amb cost

Fins a 50.000 referències i 2GB de documents adjunts.

Sistema operatiu compatible

* Windows 7, 8.1 i 10 (Version 1803)

* MacOS 10.10 (Yosemite), 10.11 (El Capitan), 10.12 (Sierra) i 

10.13 (High Sierra)

* Linux GCC 4.8.1, GCC 4.9.1 (32/64-bit)

* Ubuntu and Kubuntu 17.04 (Zesty Zapus), Ubuntu and Kubuntu 

16.04 LTS (Xenial Xerus) i Debian Stretch 9

Zotero

* macOS 10.11 o superior

* Windows 7 o superior

* Linux

Zotero Connector

* Chrome 55 o superior

* Firefox 52 o superior

* Safari 10–12 

* Safari 13: El Connector Zotero per a Safari no està disponible 

per descarregar, i les instal·lacions existents deixaran de 

funcionar si s'actualitza a Safari 13. Les instal·lacions existents 

seguiran funcionant en Safari 12.Actualment estan treballant 

en una nova versió de Zotero Connector per donar suport als 

usuaris de Safari en el futur, i esperem que sigui disponible a la 

tardor de 2019. Es pot seguir a @zotero on Twitter per veure 

les actualitzacions

Tots els sistemes operatius que suportin els navegadors 

compatibles amb EndNote.

Navegadors compatibles

Últimes dues versions de: 

     * Chrome

     * Firefox

     * Safari 

     * Microsoft Edge

     * Microsoft Internet Explorer 11

Chrome

Firefox

Safari 

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Chrome Firefox

Safari

Internet Explorer

Microsoft Edge 

Disposa d'apps per treballar des de dispositius mòbils

Sí

      - Mendeley (Android 4.4 o versions posteriors)

      - Mendeley (PDF Reader) (iOS 11.0 o posteriors). Compatible 

amb iPhone, iPad i iPod touch.

No No

Informació bàsica
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Mendeley Zotero EndNote Online

Llicència Elsevier
Programari lliure publicat sota la llicència:

Licencia Pública General Affero GNU (GNU AGPL) (version 3)
Clarivate Analytics

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 instal·lar el connector Zotero al navegador

EndNote és un gestor que combina una versió d'escriptori 

(EndNote desktop) i una online (EndNote Online). La versió 

d'escriptori és de pagament.

EndNote Basic només està disponible online i té dues versions: 

una gratuïta i una disponible per a les institucions amb 

subscripció a la Web of Science. (Font: 

https://clarivate.libguides.com/endnote_training/endnote_online

)

Permet treballar des de fora del campus universitari Sí Sí Sí

Permet treballar des de diversos ordinadors o 

dispositius
Sí Sí Sí

Permet importar registres de bases de dades Sí Sí Sí

Permet importar registres del catàleg de la biblioteca Sí Sí, a través del connector Sí

Permet importar informació bibliogràfica de les 

pàgines web
Sí Sí, a través del connector No

Tipus d'importació de registres

* Fitxers RIS / BIBTEX / PDF / EndNote XML

* Web importer (no funciona amb navegador Safari)

* Botó d'exportació directa disponible des del Cercador de les 

biblioteques UAB

* Catàleg col·laboratiu de Mendeley

A través del connector instal·lat 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

On s'emmagatzema la base de dades? Servidor de Mendeley Servidor Zotero Servidor EndNote

Permet adjuntar arxius Sí Sí Sí

Nombre màxim de registres per biblioteca o carpeta
Indeterminat (fins a arribar al màxim de la capacitat 

d'emmagatzematge del teu compte Mendeley)
Depèn de l'ús de la memòria disponible Fins a 50.000 referències.

Permet afegir etiquetes, descriptors o paraules clau als 

registres
Sí Sí Sí (camps Label i Keywords)

Permet exportar les referències a un altre gestor 

bibliogràfic
Sí Sí Sí

Fa còpies de seguretat dels registres Sí Zotero recomana que les faci l'usuari regularment
Sí, però Clarivate no proporciona servei de recuperació dels 

documents eliminats per l'usuari

Permet exportar a RIS o BIBTEX Sí Sí Sí

Detecta els registres duplicats Sí. L'usuari ha de realitzar aquesta operació periòdicament Sí Sí. L'usuari ha de realitzar aquesta operació periòdicament

Permet unificar les variants d'autor Sí No No

Permet unificar les variants de títol de revista Sí No No

Permet unificar les paraules clau Sí No No

Permet unificar els termes del camp etiquetes Sí No No

Ubicació dels arxius adjunts
Disc local del PC. Per defecte, es guarden a la 

C:\AppData\Local\MendeleyLtd\Mendeley\Desktop\Downloaded
Disc local del PC Al núvol

Permet cercar dins del text dels PDF emmagatzemats Sí Sí No

Permet afegir notes, marcar i subratllar els PDF 

emmagatzemats
Sí Afegir notes sí. Marcar i subratllar no No

Incorporació de registres 

Gestió dels registres

Gestió dels documents adjunts
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Mendeley Zotero EndNote Online

Compatibilitat amb processadors de textos Sí Sí Sí

Compatibilitat amb MS Office Word / Plug In o 

complement per a Word

Sí

Mendeley Desktop Citation plug-in

Microsoft Office

      - MacOS: Microsoft Word 2016.

      - Windows: Microsoft 2010, 2013 and 2016.

Mendeley Cite

      - Windows Word 2016 versió 16.0.4390.1000 i posteriors

      - Mac Word 2016 versió 16.0.4390.1000 i posteriors

      - iPad Word 2016 versió 16.0.4390.1000 i posteriors

      - Office365, última versió web

Word Processor Plugins

Word per a Windows

• Word 2010-2019 o Office 365, exclòs Word 2010 Starter 

Edition
Word per a Mac

• Word 2008–2019 o Office 365 
LibreOffice

• LibreOffice 5.2 o superior

Cite While You Write plug in

Compatibilitat amb Google docs / Plug in o 

complement per a Google Docs
No Compatible. Pot fer citacions al text i crear bibliografies No

Compatibilitat amb Libre Office / Plug in o complement 

per a Libre Office

Sí

Mendeley Desktop Citation plug-in

Libre Office

      - Linux: mateixa versió que les compatibles de Debian/Ubuntu

      - MacOS: LibreOffice 5

      - Windows: LibreOffice 5

Compatible. Pot fer citacions al text i crear bibliografies

LibreOffice [Cite While You Write] per a Windows: 4.x, 5.x, 6.x 

(versions de 32-bit)

(Font: https://endnote.com/product-details/compatibility/)

Permet generar bibliografies amb diferents estils 

bibliogràfics
Sí Sí Sí

Permet editar i modificar els estils bibliogràfics
Sí. Es poden crear formats personalitzats a partir dels existents al 

Citation Style Repository (CSL).
Sí, amb CSL com a Mendeley No

Nombre d'estils bibliogràfics disponibles
Més de 9000 estils bibliogràfics disponibles. Els estils disponibles 

s'obtenen del repositori d'estils de citacions CSL.
14 estils més usats, més 8100 estils disponibles per a instal·lar Milers (nombre no especificat).

Permet inserir cites dins del text Sí Sí Sí

Permet afegir bibliografia a peu de pàgina Sí Sí Sí

Permet generar llistats bibliogràfics solts Sí Sí Sí

Permet compartir referències
Sí, permet compartir referències i text complet (.pdf) dels 

documents entre els membres dels grups privats.
Sí Sí, amb altres usuaris d'EndNote.

Permet crear grups de treball privats

Sí. 

      - Mendeley Free: màxim 5 grups privats per compte (màxim 25 

membres)

      - Mendeley Institutional Edition: fins a 1.000 grups privats 

(màxim 100 membres)

Sí No

Permet crear grups de treball públics No Sí No

Permet crear un perfil personal No Sí No

Xarxa comunitària No Sí No

Apartat dedicat al suport d’usuaris

Pàgina de suport de les Biblioteques UAB: 

http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley                               Pàgina 

d'ajuda Mendeley: 

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/    

Videotutorials:                              

https://www.mendeley.com/guides/videos

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

Guia: 

http://clarivate.libguides.com/endnote_training/endnote_online           

Mail de suport: endnote.support@clarivate.com

Edició Gener 2021

Versió digital: ddd.uab.cat/record/225272

Suport als usuaris

Incorporació de bibliografia en un document

Facilitat de treball col·laboratiu
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