
EndNote EndNote Online Mendeley Zotero

flexibel  in het maken en 
samenstellen van verwijzingen en 
bibliografieën           

 delen van referenties delen van referenties delen van referenties 

geavanceerde mogelijkheden   
referenties te  organiseren 

 synchronisatie met EndNote kan pdf’s omzetten naar citatie 
data

makkelijke methode om 
records in diverse formaten 
en ook webpagina’s toe te 
voegen 

tijdschrift afkortingen geïntegreerde pdf-viewer automatisch importeren van 
pdf’s

fulltext zoeken Integratie met Zotero herkennen van 
tijdschriftafkortingen

EndNote x7 Via Fontys applicaties 
Surfspot medewerkers 249,75 euro; 
Surfspot Studenten 15,75 euro

beschikbaar via Endnote x7  pakket gratis: basispakket gratis

Betaald:  upgrade betaald voor meer opslag

Browser synchronisatie met EndNote Online IE, Firefox, Safari IE, Firefox, Safari twee versies:   1) Zotero for 
Firefox 2) Zotero Standalone 
met connectoren voor 
Firefox, Chrome en Safari

Webbased nee, maar sychronisatie met 
Endnote Online

ja ja via online account bij 
Mendely.com

ja via online account bij 
Zotoro.org

Desktop ja synchronisatie met Endnote ja ja

Besturingssysteem Windows, Mac Windows, Mac Windows, Mac, Linux Windows, Mac, Linux 

Opslag capaciteit onbeperkt onbeperkt onbeperkt op desktop onbeperkt

onbeperkt 5 GB gratis webspace 2 GB 300MB gratis webspace

Referentiesoftware vergeleken  

Voordelen

Kosten

Opslag voor attachments



meer opslagmogelijkheden bij 
betaalde versie

meer opslagmogelijkheden bij 
betaalde versie 

mogelijkheid om attachments 
automatisch te laten 
toevoegen

ja ja ja ja

Via Zotero URL balk - 
icoontje (alleen zichtbaar in 
Zotero for Firefox)

via Zotero bladwijzer in 
Zotero Standalone

via web capture tool via web capture tool via bladwijzer Zotero- icoontje in Zotero for 
Firefox
Zotero bladwijzer via Zotero 
Standalone

Cite & Write Ms Word, OpenOffice add-in for Windows and Mac plug-in for MS Word, LibreOffice, 
Bibtex

plug-in for MS Word, 
OpenOffice, Google Docs

Citatie stijlen aanpassen ja nee ja ja

Zoeken binnen pdf's ja ja ja ja

Annoteren en markeren 
binnen pdf 

ja ja ja ja

desktop: nee. Wel via Endnote 
Online

ja, maar niet het delen van 
attachment

een prive groep met max. 3 
deelnemers om onderling te delen.

prive

een openbare groep om in het 
openbaar referenties te delen op 
uitnodiging

openbaar (gesloten); 

openbare groepen openbaar

  

Direct export vanuit 
databanken

Samenwerken en delen van 
referenties

Import citaties vanuit 
webpagina's



openbaar lidmaatschap, 
geen beperkingen met aantal 
groepen en -of leden 

App iPad/iPhone iPad/iPhone Ipad/Iphone, Android apps IOS, Android apps

Handleiding https://www.tilburguniversity.edu/nl/
studenten/studeren/universiteitsbibli
otheek/schrijf-en-
informatievaardigheden/endnote/ 

http://bib.howest.be/imanage/docs/e
ndnote_web_handleiding.pdf

http://bib.howest.be/imanage/docs/
endnote_web_handleiding.pdf 

www.softwijs.nl/m-
download/m-
refman/zotero_handleiding-
pdf? 

Website http://endnote.com/ https://www.myendnoteweb.com www.mendeley.com https://www.zotero.org

Figuur 1. Vergelijken referentie software : vertaald  en bewerkt overgenomen van  Universiteit Leiden.  Copyright (z.j.) 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/bibliographic-managers-ubl-comparison-chart.pdf
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