Guia do administrador
Um guia de referência rápida para usar a área de
administração institucional da plataforma de
pesquisa Emerald Insight

www.emeraldinsight.com

A Emerald publica uma coleção líder de pesquisa nos campos de administração e gestão e também
em áreas aplicadas, incluindo educação, biblioteconomia, engenharia e saúde e assistência social. A
plataforma de pesquisa Emerald Insight hospeda centenas de milhares de artigos de revistas, livros e
estudos de caso de ensino.
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Acessando a área de
administração institucional

Faça login na sua conta institucional
• Faça login na sua conta usando o link ‘Admin’ (Admin) no canto superior direito da página inicial:
www.emeraldinsight.com
• Insira o seu nome de usuário e senha na área de login
• Clique em ‘Log in’ (Login)

Quando estiver logado, você
terá acesso à área ‘Institutional
Account’ (Conta Institucional),
de onde pode gerenciar sua
conta institucional
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Visualizando as publicações da Emerald
que sua instituição tem acesso

Para ver suas assinaturas ativas
e períodos de acesso
• Clique em ‘Access entitlements’
(Direitos de acesso)

Suas assinaturas aparecerão no painel.

Para baixar uma lista de suas assinaturas
• Clique no link ‘tab separated text ﬁle’ (arquivo de texto separado por tabulação)
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Gerenciando os coadministradores
da sua conta institucional

Para ver seus administradores
institucionais

Check you are suigned in to your institutional administration
area (see section 1)

• Clique em ‘Administrators’
(Administradores)

Para adicionar um coadministrador:
• Digite o e-mail da pessoa
• Clique em ‘Add administrator’ (Adicionar administrador)

Uma notiﬁcação aparecerá e um e-mail incluindo o link de validação
será enviado para este indivíduo
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Para excluir um administrador:
•

Marque a caixa perto do
nome dele

•

Clique em ‘Delete
administrator’ (Eliminar
administrador)

Para adicionar um contato ao serviço da Emerald ‘Recommended to your librarian’
(Recomendar ao seu bibliotecário):
•

Digite o e-mail da pessoa

•

Selecione ‘Add new contact’ (Adicionar novo contato)

Um único contato pode ser mantido na opção ‘Recommend to your librarian’
(Recomende ao seu bibliotecário).
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Conﬁgurando o logo da sua instituição
Veriﬁque se você está logado na sua área de administração
institucional (veja a seção 1)

Para adicionar seu texto
e logotipo
•

Clique em ‘Co-branding’

•

Insira o texto que você
gostaria de mostrar aos
seus usuários autenticados
depois de ‘brought to you
by’ (Patrocinado por), (por
exemplo, o nome de sua
instituição) e clique no botão
‘Update banner text’ (Atualizar
texto do banner).

•

Clique em ‘Browse’ (Navegar)
e selecione uma imagem a
partir dos seus arquivos

•

Clique no botão ‘Upload
institution logo’ (Carregar o
logotipo da instituição)

•

Para remover ou substituir o
logotipo da instituição, clique
no botão ‘Remove logo’
(Remover logotipo)
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A imagem carregada deve estar no formato JPEG, GIF ou PNG e o
tamanho não deve ser maior que 180 x 80 pixels.
O logotipo e o texto do banner aparecerão no canto superior direito
de cada página no site.
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Monitorando suas estatísticas de uso

Acessando seus relatórios
de uso:

Veriﬁque se você está logado na sua área de administração
institucional (veja a seção 1)

•

Clique em ‘Usage reports’
(Relatórios de uso)

Relatórios de uso podem ser
baixados nos formatos CSV,
XML, HTML ou texto delimitado
por tabulação, e podem ser
enviados por e-mail para um
administrador selecionado ou
todos os administradores.
Se você for administrador
de mais de uma instituição,
terá a opção de selecionar a
instituição para a qual deseja
ver o uso.
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Baixando os relatórios de uso
da plataforma Emerald Insight:
•

Escolha um ano na lista
suspensa OU selecione a
opção de intervalo de datas

•

Escolha o tipo de relatório

•

Escolha um formato para
o relatório

•

Insira o seu endereço de
e-mail ou marque a opção
Todos os administradores

•

Clique em ‘Submit reports
request’ (Enviar solicitação
de relatórios)

Baixando os relatórios de uso
do arquivo de anos anteriores
da plataforma Emerald Insight:
•

Para baixar os relatórios de
uso do início de 2014 e de
anos anteriores a ele, clique
em ‘Download COUNTER
legacy report’ (Baixar relatório
de legado COUNTER)

Baixando outros tipos de
relatório de uso:
Relatórios SUSHI:
•

Os detalhes necessários
para conﬁguração SUSHI
para administradores podem
ser encontrados na área de
relatórios de uso

Notiﬁcações COUNTER:
•

•
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Para desativar o e-mail
COUNTER: desmarque
a caixa de notiﬁcação e
selecione ‘update settings’
(Atualizar conﬁgurações)
Para reinstalar o e-mail
COUNTER: marque a caixa
de notiﬁcação e selecione
‘update settings’ (Atualizar
conﬁgurações)

Notiﬁcações do e-mail counter são enviadas aos administradores
padrão quando os dados de uso para o mês atual tiverem sido
processados e estiverem prontos para os relatórios.
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Gerenciando o Link resolver

Adicionando um resolvedor
de link

Veriﬁque se você está logado na sua área de administração
institucional (veja a seção 1)

•

Clique no ‘Link resolver’

•

Digite a ‘base URL’ (URL base)
para sua biblioteca

•

Carregue uma nova imagem
de logotipo/botão para a
sua biblioteca

•
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Depois pressione o botão
‘Update’ (Atualizar)

A altura do botão OpenURL (AbrirURL) deve ser entre 20 e 25 pixels.
Se mais tarde você desejar desativar os botões do resolvedor de
link, uma opção para fazer isso estará disponível nesta página
sempre que uma URL base estiver ativa.
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Conﬁgurando a autenticação
via Shibboleth

Conﬁguração de Shibboleth

Veriﬁque se você está logado na sua área de administração
institucional (veja a seção 1)

•

Clique em Shibboleth

•

Digite o número de
identiﬁcação da federação
(o ID da organização não
é requerido) e clique em
‘Update’ (Atualizar)
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Veja os seus endereços de IP:
•

Clique em ‘IP Ranges’
(Faixas de IP)

•

Uma lista de faixas de IP da
sua organização será exibida

Visualizando faixas de IP
Veriﬁque se você está logado na sua área de administração
institucional (veja a seção 1)

Instruções de IP adicionais:
•

Para receber uma cópia dos
IPs registrados em um e-mail,
selecione ‘Email me my IP
addresses for my records’
(Envie-me por e-mail os
endereços de IP para
meus registros)

•

Para atualizar os IPs da
sua organização, entre
em contato pelo e-mail
support@emeraldinsight.com
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Gerenciando as conexões via
Trusted Proxy Server (TPS)

•

Conﬁguração TPS:

•

Clique em ‘Trusted proxy’

Veriﬁque se você está logado na sua área de administração
institucional (veja a seção 1)

•

Adicione o endereço de IP
(ou faixa de IPs) do servidor
da sua instituição

•

Adicione o domínio do
website (Isto é opcional)

•

Adicione o texto do banner
(normalmente isso é uma
mensagem de boas-vindas
com o nome da sua
instituição)

•

Adicione a URL da publicação
para conceder acesso

•

Adicione a URL de uma
página de erro se os usuários
não conseguirem fazer a
autenticação

•

Selecione a linguagem de
programação com a qual
você gostaria de gerar o
código TPS
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Clique no botão ‘Set up my Trusted Proxy Server and generate code’ (Conﬁgurar meu servidor
proxy e gerar código) – então um código será gerado na linguagem da sua escolha
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•

Para ver seus ‘KBART
holdings’:

•

Clique em ‘Holdings’
(Holdings)

•

Selecione o arquivo Holdings
para sua organização: isso
fará com que o arquivo baixe
em um formato separado
por tabulação
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Gerenciando seus ‘KBART holdings’
Veriﬁque se você está logado na sua área de administração
institucional (veja a seção 1)
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Baixando os registros MARC

Os registros MARC estão disponíveis para que a instituição faça o download no site Emerald Publishing.
• Acesse: www.emeraldpublishing.com/marc
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Baixando os registros OCLC e números de controle LCC

Os registros MARC e os números de controle LCC estão disponíveis para que a instituição faça o
download no site Emerald Publishing.
• Acesse: www.emeraldpublishing.com/marc

Guias Emerald Insight
Para visualizar todos os guias da plataforma emeraldinsight.com, visite:
emeraldpublishing.com/guides

Suporte Emerald Insight
Se você precisar de mais informações, entre em contato com
nossa equipe pelo e-mail support@emeraldinsight.com

