
1. Informazioa eta datuen tratamendua

1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa:

1.3.5. Kudeatzaile bibliografikoak: Mendeley

Bestelakorik adierazi ezean, itemaren baimena horrela deskribatzen da: Aitortu-EzKomertziala 3.0 Espainia, 2020

Konpetentzia digitalak
Graduko ikasleentzako

formakuntza materialak

CRUE-REBIUNek egindako eta Mondragon Unibertsitateko Bibliotekak moldatutako materiala



KUDEATZAILE BIBLIOGRAFIKOAK: 

MENDELEY

Informazio eta datuen 
tratamendua. 
Informazio, datu eta eduki 
digitalen kudeaketa



HELBURUAK

Mendeleyn erreferentziak gordetzea

Mendeleyn erreferentziak antolatzea

Mendeleyn gordetako erreferentziak erabiliz lan 

bateko aipuak eta erreferentziak egitea

Jarduera hau egin ondoren, gaitasun hauek lortu behar zenituzke:



AURKIBIDEA

● Zer da Mendeley

● Mendeleyn kontua sortu

● Nola funtzionatzen du Mendeleyk

● Mendeley Reference Manager instalatu

● Mendeley Reference Managerren interfazea

● Mendeleyn erreferentziak biltegiratu

● Erreferentziak antolatu eta berreskuratu Mendeleyn

● Mendeleyn erreferentziak erabili



• Erreferentzia bibliografikoen PDFak 

biltegiratzea eta antolatzea.

• PDFak idatzi eta azpimarratzea.

• Erreferentziak, PDFak, oharrak eta 

azpimarratutakoak partekatzea.

• bildu

• kudeatu

• berreskuratu

• erabili

Honetaz gain, Mendeleyk

gure lana errazten duten 

zenbait ekintza egiteko 

aukera ematen digu

ZER DA MENDELEY

Mendeley kudeatzaile 

bibliografiko bat da non, 

erreferentzia bibliografikoak

ditzakezun. 



MENDELEYN 

KONTUA SORTU

Bete eskatzen diren datuak. Zure unibertsitateak kontu 
instituzionala badu, garrantzitsua da unibertsitateko posta-
kontua erabiltzea.

Kontu instituzional bat edukitzearen abantailez baliatzeko (100 GB-ko biltegiratze pertsonal eta partekatua eta 
100 kolaboratzaile arteko taldeen kopuru mugagabea), Mondragon Unibertsitateko posta-kontua erabili behar 
duzu erregistratzeko. @mondragon.edu edo @alumni.mondragon.edu

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/mendeley
web orrian sartu adierazten den Mendeleyrako estekaren bidez.
Eta “Mendeley bertsio instituzionalerako sarbidea“ sakatu.

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/mendeley


NOLA FUNTZIONATZEN DU 

MENDELEYK

• Mendeley Reference Manager izeneko mahaigaineko

programa batekin lan egiten du Mendeleyk. 

MRMrekin erreferentziak biltegiratu, antolatu eta, 

ondoren, gure lanetan erabiliko ditugu.

• MRMk gure erreferentziak eta PDFak hodeian 

gordetzen ditu. Sinkronizatu egiten da eskatzen 

dugun bakoitzean edo programa irekitzen edo ixten 

dugunean.

• Erabiltzen dugun ordenagailua, tableta edo 

smartphonea erabiltzen dugula, MRMko saioa 

hastean, beti izango dugu erreferentzia 

bibliografikoen datu-basearen azken bertsioa.



Mendeleyn Reference Manager deskargatzeko aukera duzu.
Gogoratu liburutegiko esteka erabiltzea Mendeleyn sartu ahal izateko. 

Adi! Reference Manager aukeratu

MENDELEY REF. MANAGER 

INSTALATU

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/mendeley


MENDELEY REF. MANAGER 

INTERFAZA

BARNE BILAKETAK

MOMENTUKO ERABILTZAILEA

NIRE TALDEAK

FILTROAK

Eskuinaldea 
erreferentziaren 
edizio-eremua da, 
eta bertan, 
erdialdean aktibo 
dagoen 
erreferentziaren 
datuak alda 
ditzakegu.

Erdiko zatiak taldearen erreferentzien zerrenda erakusten 
digu, edo aktibo dagoen karpeta.

SYNC
OHARRAK HARTZEKO TRESNAK

NIRE KARPETAK



MENDELEY REF. MANAGERREN 

ERREFERENTZIAK BILTEGIRATZEA

Beste modu bat truke-fitxategi bat
erabiltzea da. Datu-baseek erregistroak
esportatzeko aukera ematen dute.
Horretarako, hautatutako erreferentziak
RIS edo BIbTex fitxategi batean
esportatzea aukeratu. Mendeleyn, "Add
new" sakatu eta gero "Add Files" sakatu.
PDFak eduki nahi baditugu, ondoren
gehitu beharko ditugu.

Erreferentzia eskuz gehitu daiteke, "Add" sakatuz, 
ondoren "Add Entry Manually" eta formularioa 
erreferentziazko datuekin osatuz. PDFa eduki nahi 
badugu, ondoren gehitu beharko dugu.



4Erreferentziak gehitzeko beste modu bat "web 
Importer" erabiltzea da. Nabigatzaileari gehitzen zaion 
luzapen bat da, eta bilaketa bibliografikoaren emaitzen 
orri batean gaudenean, pantailan daukaguna
inportatzeko aukera ematen digu.
"Tools" bidez instala daiteke, "Mendeley Reference
Manager" n edo Mendeleyn deskarga daiteke.

Modurik sinple eta praktikoena artikuluaren 
PDF fitxategia arrastatzea da eta 
Mendeleyren erdialdean askatzea, 
interesatzen zaigun karpeta edo taldea 
aktibo egonda. Horrela, erreferentzia eta 
dagokion PDFa gordeko ditugu.

Batzuetan, PDFko metadatuak ez dira zuzenak, eta eskuz 

zuzendu beharko da erreferentzia.

MENDELEY REF. MANAGERREN 

ERREFERENTZIAK BILTEGIRATZEA

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/mendeley


MEND. REF. MANAGERREN ERREFERENTZIAK 

ANTOLATU ETA BERRESKURATZEA

Karpeten sistema erabil 
dezakegu erreferentziak 
sailkatuta edukitzeko. 
Erreferentzia bat karpeta 
batean baino gehiagotan egon 
daiteke, eta nahi adina 
karpeta sor ditzakegu.

Bilaketa-kutxak erreferentziak 
berreskuratzeko aukera 
ematen digu, hautatutako 
karpetan edo datu-base osoan 
bilatuz.

Erreferentziak 
izenburuaren, egilearen, 
urtearen, argitalpenaren 
edo txertatze-dataren 
arabera antola ditzakegu.



Plugina instalatzea

Mendeleyren interfazea Word-en

Mendeley Cite bateragarria da Microsoft Office 365, 

Word Online, Microsoft Word 2016 ondorengo 

bertsioekin eta Microsoft Word-en iPad ® 

aplikazioarekin.

MENDELEYN ERREFERENTZIAK 

ERABILTZEA



1. Jarri kurtsorea aipua txertatuko den testuaren zatian.
2. Sakatu Referencias, Mendeley Cite.
3. Aukeratu aipatu behar den erreferentzia eta sakatu Insert 1 citation. 
4. Aipua automatikoki txertatuko da.

MENDELEYN ERREFERENTZIAK 

ERABILTZEA
Txertatu aipamen bat dokumentu batean



1. Erreferentzia bakarra edo bibliografia sartu nahi bada, jarri kurtsorea txertatu nahi den lekuan.
2. Referencias, Mendeley Cite-n, sakatu More, Insert Bibliography. Erantzun Continue hurrengo pausuan.
3. Bibliografia automatikoki txertatuko da.

MENDELEYN ERREFERENTZIAK 

ERABILTZEA
Erreferentzia / bibliografia nola sortu



MENDELEYN ERREFERENTZIAK 

ERABILTZEA
Nola aldatu aipuen estiloa

1. Referencias, Mendeley Cite, barruan sakatu Citation Style. Ondoren Select another style ez badugu guk nahi dugun 
estiloa aurkitu.

2. Idatzi bilatzailean gustuko estiloa, aukeratu eta Update citation style sakatu.
3. Bibliografia automatikoki aldatuko da.



GEHIAGO JAKITEKO...

Kontsultatu Mendeleyren laguntza gidak

https://www.mendeley.com/guides


Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Dorleta, z/g. 

20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.

T. 943714157

biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Enpresa Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Ibarra Zelaia, 2

20560, Oñati, Gipuzkoa.

T. 943718009

biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Basque Culinary Center

Biblioteka

Juan Abelino Barriola pasealekua, 101 

20009, Donostia, Gipuzkoa.

T. 943574514

biblioteca@bculinary.com

Goi Eskola Politeknikoa

Biblioteka

Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.

Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.

T. 943794700

biblioteka.mgep@mondragon.edu

Zalantzarik baduzu, galdetu zure bibliotekan:

"Icon made by Baianat from www.flaticon.com"

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/kokapena-ordutegiak

