Manajemen Digital Library – Mendeley Desktop

A. Pengenalan Mendeley Desktop
Mendeley dekstop merupakan software reference manajemen yang digunakan
untuk mengelola dokumen pdf menjadikan satu kedalam digital library
mendeley. Cara pengelolaan mendeley sangat mudah dan memiliki kelengkapan
fasilitas yang luar biasa. Sampai dengan modul ini ditulis software mendeley
desktop masih bisa didownload secara gratis. Untuk mendownload mendeley
dekstop dapat dilakukan melalui web http://mendeley.com

Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar dapat mendownload
software mendeley dektop. Cukup mengisi identitas di get mendeley, maka
proses download sudah bisa dilakukan.

B. Penggunaan Mendeley Desktop
Untuk menggunakan mendeley desktop, silahkan klik mendeley dekstop dari
start menu. Anda akan menjumpai tampilan mendeley sebagai berikut

1. Pembuatan Kategori
Tahap pertama dalam penggunaan mendeley dektop adalah pembuatan
kategori. Kateogri digunakan untuk mengelompokkan digital library kita
sesuai dengan penggolongan yang ada. Sebagai contoh penulis membuat
kategori berdasarkan nama journal. Untuk membuat kategori caranya
sederhana, silahkan klik menu create collection dibawah unsorted

Kemudian ketikkan kategori seperti yang anda inginkan. Misalnya penulis
membuat categori academy of management journal

Lakukan cara yang sama untuk membuat kategori yang lain.
2. Pembacaan Digital Library Per File.
Mendeley desktop menyediakan filtur yang lengkap untuk membaca isi dari
file PDF, istilah lainnya metadata PDF. Hampir semua PDF dikenal oleh
mendeley dengan catatan tidak diproteksi oleh pembuatnya. Untuk
membaca digital library melalu mendeley dekstop caranya sederhana, klik
menu Add Dokument

Kemudian klik add file. Lalu pilih file yang ingin diidentifikasi seperti pada
gambar berikut

Lalu klik Open. Perhatikan, mendeley mulai membaca digital library anda

Kalau sudah selesai mendeley desktop akan menampilkan hasil pembacaan
dari file PDF anda seperti pada gambar berikut.

3. Pembacaan Digital Library Per Folder.
Mendeley desktop menawarkan pembacaan dokumen tidak hanya per file
tapi per folder. Digital library yang dibaca berasar dari folder termasuk isi
didalamnya. Untuk melakukan pembacaan file per folder silahkan anda klik
menu add documents  add folder seperti pada gambar berikut

Setelah anda klik maka tampilan akan berubah sebagai berikut

Kemudian klik OK.

Perhatikan pada contoh diatas, mendeley dekstop membaca total 102 file yang
ada dalam folder yang dipilih.

C. Integrasi Word dengan Mendeley Dekstop
1. Instalasi MS Word Plugin
Modul mendeley dektop untuk word otomatis terinstall begitu anda
menjalankan mendeley dektop untuk pertama kali. Meskipun demikian,
anda bisa menginstall secara manual kalau ternyata di word belum aktif
Untuk menginstall secara manual dapat dilakukan melalui menu mendeley
dekstop Tool  Install MS Word Plugin. Kemudian ikuti pilihan yang ada.
Untuk mengecek apakah sudah terintegrasi di Microsoft Word, silahkan di
cek Add-Ins. Kalau disitu muncul tampilan sebagai berikut

Maka proses instalasi berhasil
2. Penggunaan MS Word Plugins
Untuk mulai mengaktifkan citasi melalui MS Word Plugins dapat dilakukan
dengan mengklik Citation. Setelah di klik maka akan terbuka mendeley
dekstop

Kemudian pilih artikel yang ingin dimasukkan dalam citasi kemudian send
citation to word. Kalau proses citasi berhasil, di word anda akan muncul
tampilan citasi yang dinginkan

Untuk membuat daftar isi dari citasi anda cukup klik insert bibliography,
maka akan muncul daftar isi dari citasi anda seperti pada gambar berikut

