Tokeny dostępu –
poradnik administratora
Co to jest token dostępu?
Token dostępu zawiera poświadczenia zabezpieczające wymagane
do uwierzytelnienia praw dostępu użytkownika w zabezpieczonej
aplikacji. Tokeny dostępu zapewniane przez Emerald dają
użytkownikom dostęp do zawartości platformy Emerald Insight.
Ma to szczególne znaczenie dla bibliotekarzy oraz osób
zarządzających informacjami odpowiadających za zapewnienie
instytucji dostępu do www.emeraldinsight.com.

Kto potrzebuje tokena dostępu?
Użytkownicy, którzy nie uzyskują dostępu do platformy Emerald
Insight przez Athens, Shibboleth, IP, zaufany serwer proxy lub inne
metody uwierzytelniania, będą wymagali tokena dostępu. Dotyczy
to wszystkich użytkowników: administratorów biblioteki, personelu
akademickiego oraz studentów. Każdy użytkownik będzie musiał
niezależnie samodzielnie aktywować token w celu uzyskania dostępu
do prenumerowanej zawartości.

Jakie są zalety tokena dostępu?
Zalety związane z tokenami dostępu dla administratorów:
• Indywidualne prawa dostępu: administratorzy mogą lepiej zarządzać
prawami dostępu użytkowników w całej instytucji, poprzez
kontrolowanie przekazywania tokenów użytkownikom.
• Wyższy poziom zabezpieczenia: szczególnie pod względem
wymagań związanych z pracą w domu i zdalną nauką.

www.emeraldinsight.com

Jak należy aktywować token dostępu?
Użytkownicy mogą aktywować tokeny za pomocą adresu URL
aktywacji podanego przez Emerald. Aby aktywować token, należy
kliknąć adres URL aktywacji w celu przeprowadzenia rejestracji lub
aby zalogować się – w przypadku obecnych klientów. Wystarczy
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po
przeprowadzeniu aktywacji użytkownik będzie mieć dostęp do
zawartości określonej w umowie subskrypcyjnej/licencyjnej.

Co oznacza komunikat o błędzie?
Oto możliwe komunikaty o błędzie:
• „Access token has been activated already” (Token dostępu został
już aktywowany) – oznacza to, że ten token jest już używany lub
została osiągnięta maksymalna liczba aktywacji tokena.
• „Access token expired” (Token dostępu jest nieważny) – oznacza
to, że użytkownik usiłuje aktywować token, którego okres
działania już minął.

Porady dotyczące Emerald Insight
Aby zapoznać się ze wszystkimi poradami dotyczącymi platformy emeraldinsight.com,
prosimy odwiedzić stronę: emeraldpublishing.com/guides

Kontakt w celu
uzyskania pomocy
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt
z nami: support@emeraldinsight.com

