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PROQUEST FLOW citace

Na webu je velká řada programů, které slouží k práci s citacemi -

citačních manažerů (Zotero, Mendeley, RefWorks, citace.com aj. ).

Producent ProQuest v tomto roce spusti l další citační software -

ProQuest Flow. Jedná se o online službu pro ukládání a sdílení

bibl iografických záznamů a plných textů, vkládání citací

do vlastních textů a vytváření seznamů literatury.

Flow můžete využívat na počítači, v chytrém telefonu či tabletu;
založení osobního účtu je zdarma.
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