Tokens de acesso Um guia do administrador
O que é um token de acesso?
Um token de acesso contém as credenciais de segurança
necessárias para autenticar os direitos de acesso de um usuário
a um aplicativo protegido. Os tokens de acesso fornecidos pela
Emerald dão aos usuários acesso ao conteúdo da plataforma
Emerald Insight.
É de particular relevância para bibliotecários e gestores de
informação responsáveis por assegurar o acesso da instituição à
plataforma www.emeraldinsight.com.

Quem precisa de um token de acesso?
Os usuários que não acessam a plataforma Emerald Insight via
Athens, Shibboleth, IP, proxy conﬁável ou qualquer outro método
de autenticação precisarão de um token de acesso. Isso se aplica
a todos os usuários, administradores de bibliotecas, acadêmicos e
estudantes. Cada usuário terá de ativar o próprio token de forma
independente para obter acesso ao conteúdo assinado.

Quais são os benefícios dos tokens de acesso?
Para os administradores, os benefícios dos tokens de
acesso incluem:
• Direitos de acesso personalizáveis: os administradores podem
gerenciar melhor os direitos de acesso dos usuários em toda a
instituição, controlando a distribuição de tokens aos usuários.
• Maior segurança: possibilita o aumento do acesso remoto, de
maneira segura.
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Como ativar um token de acesso?
Os usuários podem ativar tokens usando a URL de ativação
fornecida pela Emerald. Para ativar o token, clique na URL de
ativação para registrar, ou faça login, se você já for registrado.
Simplesmente siga as instruções na tela e, uma vez ativado,
você terá acesso ao conteúdo especiﬁcado em sua assinatura/
contrato de licença.

O que signiﬁcam as mensagens de erro?
As possíveis mensagens de erro incluem:
• ‘Access token has been activated already’ (O token de acesso já
foi ativado): isto signiﬁca que este token já foi utilizado ou que
o número máximo de ativações do token foi atingido.
• ‘Access token expired’ (Token de acesso vencido): isso signiﬁca
que você está tentando ativar um token fora do período de
validade de ativação.
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Se você precisar de mais informações, entre em contato com
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