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"Snažíme sa našim
používateľom ponúknuť
produkt - nástroj, ktorý pre
nich bude dlhodobo použiteľný
a funkčný, vždy poruke 
a najmä bude užitočný!"    
M A R T I N  K R Č Á L



Hlavné ingrediencie

Novinky v
oblasti

vzdelávania

Zlepšenie
funkcionality

Doplnky do
Wordu a

prehliadačov

Citačný
manažér -
vylepšenia



Zdieľanie priečinkov
 

Nie je to nová funkcia, ale zlepšili sme

oprávnenia - každá osoba s ktorou priečinok

zdieľame môže mať vlastné oprávnenia

Prepojenie s Overleaf 
(online LaTEX)

Stručný návod na stiahnutie sa nachádza vo

FAQ po prihlásení do Citace PRO

Import a export záznamov vo
formáte RIS

Doplnok do editora MS Word
Vylepšili sme funkcionalitu, pridali veľmi

požadovanú možnosť inštalácie aj pre iOS

(Mac) a spoluprácu Doplnka s online verziou

MS Word

Citace PRO - nové (vylepšené) funkcie



Složky/Priečinky



Složky/Priečinky
Nastavenie zdieľania priečinka -
pridanie mailovej adresy a lišta

na výber práv k priečinku



Složky/Priečinky
Oznámenie, že zdieľanie vybranej
složky/priečinka bolo nastavené



Spolupráca s online verziou LaTEX (Overleaf)



RIS - Research information systems štandard  - formát

vyvinutý výskumnými informačnými systémami

využíva ho väčšina výskumných databáz

nájdete v Citace PRO             v časti Importy

možný import súboru záznamov

Import a export záznamov
vo formáte RIS



Export záznamu vo formáte RIS





Importované záznamy a súbory
záznamov



Doplnok do prehliadačov
2022 - 

Dostupnosť pre "bežný" MS Word,
online verziu Word editora

+ pre systém iOS (Apple)

Dostupnosť pre CHROME, Firefox,
Edge a Safari
Schopnosť automaticky generovať
citáciu webových stránok

Doplnok do Wordu

DOPLNKY







Užitočný nástroj, ktorý umožní rýchlo 
a jednoducho "dostať" literatúru do
citačného manažéra Citace PRO

Citace v
katalogu



Možnosť zmeny citačného
štýlu priamo v prostredí

katalógu (OPAC-u)

Citace v
katalogu





 

Čtečka



 

Čtečka



 

Čtečka -
tvorba
citátu



Platforma PABLIKADO
a Čtečka

 
 - dokument s označenou
značkou je ten, ktorý je
"stiahnutý" do čtečky - t.z. 
je možné s ním ďalej pracovať
offline



"Citačný" Blog



"Citačný" Blog je možné vyhľadávanie v témach a
príspevkoch



Nová príručka
K dispozícii

prostredníctvom platformy
PABLIKADO



Potešili sme vás?
Verím, že áno! Ak som na niečo zabudla,
budem rada, ak sa budete pýtať a
pokúsime sa odpovedať a pracovať na
ďalších vylepšeniach.



Ďakujeme vám za
pozornosť! 

henrieta.gabrisova@citace.com


