Vejledning til download af Zotero
Zotero er et referencehåndteringsprogram, hvor du kan organisere dine referencer
og automatisk generere en litteraturliste i Word. Zotero skal downloades til din PC
eller MAC.
Sådan gør du:
1. Inden du downloader Zotero skal du sikre dig at Word er lukket.
2. Når du har sikret dig at Word er lukket åbner du din browser. Brug enten
Google Chrome eller Mozilla Firefox. Zotero kan ikke bruges i browserne
Internet Explorer og Microsoft Edge og Safari. Derfor skal du også
fremover bruge Chrome eller Firefox, når du bruger Zotero.
3. Når du har valgt en browser, går du til Zoteros hjemmeside www.zotero.org.
4. På Zoteros hjemmeside klikker du på ”Download Now” knappen. Den ser
sådan ud:

5. Du får nu vist dette skærmbillede:

6. Download nu Zotero 5.0. Zotero 5.0 lægger sig som et program på din PC
eller MAC.
7. Installér derefter Zotero Connector. Zotero Connectoren lægger sig som
et plugin i din browser og ligner et ark papir (se billedet nedenfor).

8. For at få mest ud af Zotero, anbefaler vi at du opretter en Zotero konto. Ved
at oprette og synkronisere med en Zotero konto, sikrer du backup af dine
data. Du får også mulighed for at oprette og indgå i grupper, hvor du kan
dele dine referencer med andre.
Gå til www.zotero.org og klik på ”Register” (se billedet nedenfor).

9. Opret en konto
10. Når du har oprettet din konto, modtager du en mail fra Zotero. Klik på linket
i mailen for at godkende din konto.
11. Når du har godkendt din konto, er det vigtigt synkronisere den installerede
Zotero med kontoen. Det gør du ved at åbne den installerede Zotero, klikke
på rediger herunder vælge indstillinger og derefter fanen synkroniser (se
billedet nedenfor).

12. I de tomme felter skriver du brugernavnet og adgangskoden, som du har
oprettet til Zotero kontoen, og afslutter med at klikke på OK.
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