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Sync-‐aðu	  Zotero	  heimildirnar	  þínar	  örugglega	  	  
Við	  viljum	  hvetja	  alla	  notendur	  Zotero	  að	  stofna	  sér	  ókeypis	  aðgang	  inn	  á	  Zotero.org.	  Þegar	  þú	  gerir	  
það,	  þá	  vistast	  allar	  heimildirnar	  þínar	  inn	  á	  vefsvæðið	  þitt	  hjá	  Zotero.org	  og	  varðveitast	  þar.	  Það	  
myndast	  speglun	  (synchronization)	  á	  milli	  Zotero	  forritsins	  í	  Firefox	  (local)	  og	  Zotero.org	  (global).	  Ef	  
eitthvað	  myndi	  koma	  fyrir	  tölvuna	  þína,	  þá	  ert	  þú	  ekki	  að	  glata	  neinu	  sem	  þú	  hefur	  sett	  inn	  í	  Zotero.	  
Þú	  þyrftir	  aðeins	  að	  setja	  upp	  Zotero	  aftur	  og	  síðan	  sótt	  allar	  heimildirnar	  þínar	  með	  því	  að	  innskrá	  
þig.	  Með	  því	  að	  gera	  þetta	  þá	  getur	  þú	  einnig	  notað	  sama	  Zotero	  á	  mörgum	  tölvum.	  	  

1. Farðu	  inn	  á	  https://www.zotero.org/user/register/	  	  og	  stofnaðu	  þér	  aðgang.	  Username	  
verður	  að	  vera	  einstakt	  og	  það	  skiptir	  ekki	  máli	  hvaða	  netfang	  þitt	  þú	  notar	  (HR,	  gmail,	  
hotmail...)	  	  
	  

2. Þegar	  þú	  hefur	  lokið	  skráningu	  færð	  þú	  sendan	  tölvupóst	  með	  staðfestingartengli.	  Farðu	  
strax	  inn	  í	  tölvupóstinn	  þinn	  og	  opnaðu	  tengilinn	  og	  staðfestu	  skráninguna	  þína.	  	  
	  

3. Þegar	  þú	  ert	  búin/n	  að	  stofna	  þér	  aðgang	  þarft	  þú	  að	  setja	  
notendanafnið	  þitt	  og	  lykilorð	  inn	  í	  Zotero	  forritið.	  	  Opnaðu	  Zotero	  
með	  því	  að	  smella	  á	  Z-‐táknið	  efst	  hægramegin	  í	  vafranum.	  	  Þegar	  
Zotero	  hefur	  opnast	  þá	  smellir	  þú	  á	  tannhjólatáknið	  (Actions)	  og	  veldu	  
Preferences	  í	  Zotero.	  	  
	  

4. Þá	  opnast	  nýr	  gluggi	  og	  undir	  Sync	  flipanum	  setur	  þú	  inn	  nýja	  
notandanafnið	  þitt	  og	  lykilorð	  og	  passar	  að	  það	  sé	  hakað	  við	  „Sync	  
automatically“.	  Smellir	  síðan	  á	  OK	  (rauða	  Xið	  á	  MAC).	  

	  

ATH.	  Ef	  þú	  eyðir	  eða	  breytir	  einhverju	  í	  	  Zotero	  þá	  speglast	  það	  á	  Zotero.org.	  	  
	  
Ef	  Zotero	  getur	  ekki	  „sync-‐að“	  og	  þú	  sérð	  rauðan	  hring	  með	  upphrópunarmerki	  þá	  hefur	  þú	  slegið	  inn	  
annað	  hvort	  rangt	  notendanafn	  eða	  lykilorð.	  Prófaðu	  að	  setja	  inn	  aftur	  notendanafnið	  þitt	  og	  lykilorð	  
og	  smelltu	  á	  grænu	  örina	  þangað	  til	  þú	  færð	  ekki	  upp	  rauða	  hringinn	  með	  upphrópunarmerkinu.	  	  

	  


