
Taula comparativa d'eines de suport a la bibliografia

JabRef Google Cite This for Me Citationsy

Informació bàsica

Accés https://www.jabref.org/#downloads https://scholar.google.com/ http://www.citethisforme.com/ https://citationsy.com

Com donar-se d'alta?
Instal·lant el software a l'ordinador. JAVA 

imprescindible 
Creant un compte Gmail Creant compte d'usuari Creant compte usuari

Permet treballar offline? Si No No No

Preu Gratuït Gratuït
Cite This for Me: Gratuït                         

Premium Cite This for Me: Pagament

Citationsy: Gratuït                         

Citationsy Pro: Pagament

Capacitat d'emmagatzematge Sense informació Sense informació

Sense informació. 

Si no s'ha creat un compte d'usuari les 

bibliografies caduquen al cap d'una 

setmana. 

Sense informació

Sistema operatiu compatible Windows, IOS, Linux Tots (és via web) Tots (és via web) Tots (és via web)

Navegadors compatibles Firefox per usar el connector JabFox
Tots els principals (Chrome, Mozilla, 

Safari, Internet Explorer, Edge)
No indicat

Tots els principals (Chrome, Mozilla, 

Safari, Internet Explorer, Edge)

Disposa d'apps per treballar des de dispositius 

mòbils
No No No Si (IOS, Android)

Llicència MIT License Google LLC Chegg Citationsy Ltd.

Tipus d'aplicació Local Web Web Web

Permet treballar des de fora del campus universitari Si Sí Sí Si

Permet treballar des de diversos ordinadors o 

dispositius
Si Sí Sí Si

Permet importar registres de bases de dades Si No Sí, a través de l'extensió per a Chrome
Si, a través de les extensions per a 

Chrome i Firefox

Permet importar registres del catàleg de la biblioteca Si, amb el connector JabFox No Sí, a través de l'extensió per a Chrome No

Permet importar informació bibliogràfica de les 

pàgines web
Si, amb el connector JabFox No Sí, a través de l'extensió per a Chrome

Si, a través de les extensions per a 

Chrome i Firefox

Tipus d'importació de registres Si No Sí, a través de l'extensió per a Chrome

A través de DOI, ISBN, URL, amb les 

extensions per a Chrome i Firefox, amb 

arxius BIBTEX i amb el catàleg 

"Citationsy Archives"

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.  

Les eines d'aquesta taula permeten generar referències bibliogràfiques, però cal tenir present que no són programes de gestió bibliogràfica. Trobareu la taula comparativa dels diferents gestors bibliogràfics a: 

http://ddd.uab.cat/record/225272

Incorporació de registres 
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On s'emmagatzema la base de dades? Local Núvol
Núvol (sense compte d'usuari les 

bibliografies caduquen en 7 dies)
Núvol

Permet adjuntar arxius No No No No

Nombre màxim de registres per biblioteca o carpeta Sense informació Sense informació Sense informació Sense informació

Permet afegir etiquetes, descriptors o paraules clau 

als registres
Si Sí No

No, però ofereix un camp de notes que 

permet afegir qualsevol tipus 

d'informació

Permet exportar les referències a un altre gestor 

bibliogràfic
Si Sí No Si

Fa còpies de seguretat dels registres Sense informació Sense informació

Versió Free: s'eliminen els registres al 

cap d'una setmana                                 

Versió Premium: Sense informació

Sense informació

Permet exportar a RIS o BIBTEX Si Sí Sí Si

Detecta els registres duplicats Si No No No

Permet unificar les variants d'autor No No No No

Permet unificar les variants de títol de revista No No No No

Permet unificar les paraules clau No No No No

Permet unificar els termes del camp etiquetes No No No No

Ubicació dels arxius adjunts No permet adjunts

No permet adjunts (però hi ha enllaç als 

documents si aquests es poden 

consultar lliurement a internet)

No permet adjunts No permet adjunts

Permet cercar dins del text dels PDF emmagatzemats N/A Sí N/A N/A

Permet afegir notes, marcar i subratllar els PDF 

emmagatzemats
N/A No N/A N/A

Compatibilitat amb processadors de textos

* Bibtex4word per a Word                                       

* Copiar i enganxar amb la majoria de 

processadors                                       

*Compatible amb OpenOffice Writer i 

LibreOffice Writer

Amb l'opció copiar i enganxar al 

processador de textos

Amb l'opció copiar i enganxar al 

processador de textos

Amb l'opció copiar i enganxar al 

processador de textos

Permet generar bibliografies amb diferents estils 

bibliogràfics
Si No Sí Si

Permet editar i modificar els estils bibliogràfics Si No No No 

Nombre d'estils bibliogràfics disponibles 18 3

Més de 9000 estils bibliogràfics 

disponibles. Els estils disponibles 

s'obtenen del repositori d'estils de 

citacions CSL.

Més de 9000 estils bibliogràfics 

disponibles. Els estils disponibles 

s'obtenen del repositori d'estils de 

citacions CSL.

Permet inserir cites dins del text Si
Sí, però només ho fa correctament en 

format MLA
Si, copiant i enganxant la citació Si, copiant i enganxant la citació

Permet afegir bibliografia a peu de pàgina Sense informació Sí Si, copiant i enganxant la bibliografia Si, copiant i enganxant la bibliografia

Permet generar llistats bibliogràfics solts Si No Si, copiant i enganxant la bibliografia Si, copiant i enganxant la bibliografia

Gestió dels registres

Gestió dels documents adjunts

Incorporació de bibliografia en un document
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Permet compartir referències No No
Sí, via mail i algunes xarxes socials (FB i 

Twitter)
Només ho permet Citationsy Pro

Permet crear grups de treball privats No No No Només ho permet Citationsy Pro

Permet crear grups de treball públics No No No No

Permet crear un perfil personal No No Sí No

Xarxa comunitària No No No No

Apartat dedicat al suport d’usuaris
Forum: https://discourse.jabref.org/                    

FAQS: https://docs.jabref.org/

Pàgina d'ajuda:                                  

https://scholar.google.com/intl/en/scholar

/help.html

Molt limitat i enfocat a promoure la 

subscrició premium
No

Edició Març 2020

Versió digital: ddd.uab.cat/record/225757

Facilitat de treball col·laboratiu

Suport als usuaris
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