Yönetici rehberi
Emerald Insight araştırma platformunun kurumsal yönetim
alanının kullanımına yönelik hızlı başvuru rehberi

www.emeraldinsight.com

Emerald, işletme ve yönetim alanlarında önde gelen bir araştırma koleksiyonu yayınlamaktadır ve eğitim,
kütüphanecilik, mühendislik ve sağlık ve sosyal hizmetler gibi uygulamalı alanlarda güçlü yönlere
sahiptir. Emerald Insight, yüz binlerce dergi makalesi, kitap ve eğitim vaka çalışmaları sunan özel bir
araştırma platformudur.
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Kurumsal yönetim alanına erişim

Kurumsal hesabınızda oturum açılması
• Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “Admin” (“Yönetici”) bağlantısını kullanarak hesabınıza oturum
açın: www.emeraldinsight.com
• Oturum açma alanına Kullanıcı Adınız ve Parolanızı girin
• “Log in” (“Oturum aç”) düğmesine tıklayın

Oturum açtıktan sonra, kurumsal
hesabınızı yönetebileceğiniz
Kurumsal Hesap alanına
erişebileceksiniz.
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Kurumunuzun erişime sahip olduğu Emerald
ürün ve hizmetlerinin görüntülenmesi

Etkin aboneliklerinizi ve
erişim dönemlerinizi
görüntülemek için
• “Access entitlements” (“Erişim
hakları”) düğmesine tıklayın

Abonelikleriniz panelde görünecektir.

Aboneliklerinizin bir listesini indirmek için
• “tab seperated text ﬁle” (“sekmeyle ayrılmış metin dosyası”) düğmesine tıklayın
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Kurumsal hesabınızdaki ortak
yöneticilerin yönetilmesi

Kurumsal yöneticilerinizi
görüntülemek için

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

• “Administrators” (“Yöneticiler”)
düğmesini tıklayın

Bir ortak yönetici eklemek için:
• Kişinin e-postasını girin
• “Add administrator” (“Yönetici ekle”) düğmesini tıklayın

Bir bildirim görünecek ve bu kişiye doğrulama bağlantısını içeren bir
e-posta gönderilecektir
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Bir yöneticiyi silmek için:
• Adının yanındaki
kutuyu işaretleyin
• “Delete administrator”
(“Yönetici sil”) düğmesini tıklayın

Emerald’ın “Recommend to your librarian” (“Kütüphanecinize tavsiye edin”) hizmeti için bir irtibat
kişisi eklemek için:
• Kişinin e-postasını girin
• “Add new contact” (“Yeni kişi ekle”) seçeneğini işaretleyin

“Recommend to your librarian” (“Kütüphanecinize tavsiye edin”) hizmetinde aynı anda yalnızca bir kişi
kayıtlı olabilir.
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İşbirliği ile markalama
Kurumsal yönetim alanınıza oturum açtığınızdan emin olun
(bkz. Bölüm 1)

Metin ve logo eklemek için
• “Co-branding” (“İşbirliği ile
markalama”) bağlantısına
tıklayın

• Kimlik doğrulamasından
geçmiş kullanıcılarınıza,
“brought to you by” (“tarafından
sunulmaktadır”) ifadesinden
sonra gösterilmesini istediğiniz
metni (ör. Kurumunuzun adı)
girin ve “Update banner text”
(“Başlık metnini güncelle”)
düğmesine tıklayın.

Yüklenen görüntü JPEG, GIF veya PNG biçiminde olmalı ve 180 x 80
pikselden daha büyük olmamalıdır.
Logo ve başlık metni, internet sitesinin her sayfasının sağ üst
köşesinde görünecektir.

• “Browse” (“Gözat”) düğmesini
tıklayın ve dosyalarınız
arasından bir görüntü seçin
• “Upload institution logo”
(“Kurum logosunu yükle”)
düğmesine tıklayın
• Kurum logosunu kaldırmak
veya değiştirmek için “Remove
logo” (“Logoyu kaldır”)
düğmesine tıklayın
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Kullanım raporlarınıza erişim:
• “Usage reports” (“Kullanım
raporları”) bağlantısına tıklayın

Kullanım istatistiklerinizin izlenmesi
Kurumsal yönetim alanınıza oturum açtığınızdan emin olun
(bkz. Bölüm 1)

Kullanım raporları CSV, XML,
HTML veya sekmeyle ayrılmış
metin biçimlerinde indirilebilir
ve seçilen bir yöneticiye veya
tüm yöneticilere e-postayla
gönderilebilir.
Birden fazla kurumda
yöneticiyseniz, kullanımı
görmek istediğiniz kurumu
seçme olanağınız olacaktır.
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Emerald Insight kullanım
raporlarının indirilmesi:
• Açılır listeden bir yıl seçin VEYA
tarih aralığı seçeneğini seçin
• Rapor tipini seçin
• Rapor için bir biçim seçin
• E-posta adresinizi girin veya All
administrators (Tüm yöneticiler)
seçeneğini işaretleyin
• “Submit reports request”
(“Rapor isteğini gönder”)
düğmesine tıklayın
Emerald Insight arşivi kullanım
raporlarının indirilmesi
• 2014 başı ve daha öncesine ait
kullanım raporlarını indirmek
için “Download COUNTER
legacy report” (“COUNTER
eski raporunu indir”)
düğmesine tıklayın
Diğer kullanım raporu
tiplerinin indirilmesi:
SUSHI raporları:
• Yöneticilerin SUSHI
kurulumunu yapması için
gerekli ayrıntılar, kullanım
raporları alanında bulunabilir
COUNTER bildirimleri:
• COUNTER e-postasını
kapatmak için: bildirim
kutusunun işaretini kaldırın
ve “update settings” (“ayarları
güncelle”) seçeneğini seçin
• COUNTER e-postasını yeniden
etkinleştirmek için: bildirim
COUNTER e-postası bildirimleri, geçerli aya ait kullanım verileri
kutusunu işaretleyin ve “update işlendiğinde ve raporlanmaya hazır olduğunda varsayılan
settings” (“ayarları güncelle”)
yöneticilere gönderilir.
seçeneğini seçin
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Bağlantı çözümleyicinin yönetilmesi

Bir bağlantı çözümleyici
eklenmesi

Kurumsal yönetim alanınıza oturum açtığınızdan emin olun
(bkz. Bölüm 1)

• “Link resolver”
(“Bağlantı çözümleyici”)
düğmesine tıklayın

• Kütüphanenize ait “base URL”
(“temel URL”) adresini girin

• Kütüphaneniz için yeni
bir logo/düğme
görüntüsü yükleyin
• Ardından “Update” (“Güncelle”)
düğmesine basın
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OpenURL düğmesinin yüksekliği 20 ila 25 piksel arasında olmalıdır.
Daha sonra bağlantı çözümleyici düğmelerinizi devre dışı bırakmak
isterseniz, bir temel URL her etkin olduğunda bu sayfadan bunu
yapma imkanınız olacaktır.
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Shibboleth’i yapılandırma
• Shibboleth’e tıklayın

Shibboleth ile kimlik doğrulamasının ayarlanması
Kurumsal yönetim alanınıza oturum açtığınızdan emin olun
(bkz. Bölüm 1)

• Federasyon kimlik numaranızı
girin (organizasyon kimliği
istenmez) ve ardından “Update”
(“Güncelle”) düğmesine tıklayın
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IP aralıklarının görüntülenmesi

IP adreslerinizin görütülenmesi: Kurumsal yönetim alanınıza oturum açtığınızdan emin olun
(bkz. Bölüm 1)
• “IP Ranges” (“IP Aralıkları”)
düğmesine tıklayın

• Kurumunuza ait IP Aralıklarının
bir listesi görüntülenecektir

İlave IP talimatları:
• Kayıtlı IP’lerin bir kopyasını
e-postayla almak için “Email me
my IP addresses for my records”
(“Kayıtlarım için IP adreslerimi
bana e-postayla gönder”)
bağlantısını seçin
• Kurumunuza ait IP’leri
güncellemek için lütfen
iletişime geçin:
support@emeraldinsight.com
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Güvenilen Ara Sunucu (TPS)
bağlantılarının yönetilmesi

• TPS kurma:

Kurumsal yönetim alanınıza oturum açtığınızdan emin olun
(bkz. Bölüm 1)

• “Trusted proxy” (“Güvenilen ara
sunucu”) bağlantısına tıklayın

• Kurumunuzun sunucusunun
IP adresini (veya IP aralığını)
ekleyin
• İnternet sitesinin alan adını
ekleyin (bu isteğe bağlıdır)
• Başlık metnini ekleyin
(Bu genellikle kurumunuzun
isminin yer aldığı bir
karşılama mesajıdır)
• Erişim izni verilecek derginin
URL adresini ekleyin
• Kullanıcıların kimlik bilgileri
doğrulamasından geçememesi
durumunda görüntülenecek
hata sayfasının URL
adresini ekleyin
• TPS kodunu oluşturmak
istediğiniz programlama
Dilini seçin
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• “Set up my Trusted Proxy Server and generate code” (“Güvenilen Ara Sunucumu kur ve kod oluştur”)
düğmesini tıklayın; tercih ettiğiniz dilde bir kod oluşturulacaktır
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“KBART mevcutları”nızın yönetilmesi

• “KBART mevcutları”nı
görüntülemek için

Kurumsal yönetim alanınıza oturum açtığınızdan emin olun
(bkz. Bölüm 1)

• “Holdings” düğmesine tıklayın

• Kurumunuza ait Mevcutlar
dosyasını seçin; dosya,
sekmeyle ayrılmış
biçimde indirilecektir
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MARC kayıtlarının indirilmesi

MARC Kayıtları, kurumun Emerald Publishing sitesinden indirme yapabilmesi için kullanılabilir.
• Lütfen şu adrese gidin: www.emeraldpublishing.com/marc
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OCLC kayıtlarını ve LCC Kontrol Numaralarının indirilmesi

OCLC Kayıtları ve LCC Kontrol Numaraları, kurumun Emerald Publishing sitesinden indirme
yapabilmesi için kullanılabilir.
• Lütfen şu adrese gidin: www.emeraldpublishing.com/marc

Emerald Insight rehberleri
Tüm emeraldinsight.com rehberlerini görüntülemek için şu adrese gidin:
emeraldpublishing.com/guides

Yardım için bizimle
iletişime geçin
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen
support@emeraldinsight.com adresinden
bizimle iletişime geçin.

