Seu guia para obter o
melhor da plataforma
Emerald Insight

Guia passo-a-passo para:
• Criar uma conta - criando sua própria conta de
usuário Emerald Insight
• Pesquisar e navegar - acessando os conteúdos da
plaforma Emerald Insight

www.emeraldinsight.com

Criando uma conta
Crie sua própria conta de usuário e receba os
seguintes benefícios:
• Um único perﬁl de usuário que lhe permitirá gerenciar seu acesso online
• A capacidade de criar listas de favoritos
• A capacidade de personalizar alertas de e-mail para receber notiﬁcações especíﬁcas sobre
ofertas especiais e os tópicos que mais lhe interessam
Visite: www.emeraldinsight.com/login

Eu TENHO uma conta de usuário: login
• Selecione ‘Log in’ (Login) na parte superior direita da página inicial

• Digite seu e-mail ou nome de usuário e a senha da sua conta

Eu NÃO TENHO uma conta de usuário: registre-se
• Selecione ‘Register’ (Registro) na parte superior direita da página inicial
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• Preencha o formulário online com seus dados pessoais, usando um endereço de e-mail válido

• Clique no botão ‘Submit’ (Enviar) para concluir seu registro

Gerencie sua conta
Se você tiver feito o login com sucesso, o seu e-mail ou nome de usuário aparecerá como um
link na parte superior direita da página.
• Clique nesse link para acessar a área ‘My Account’ (Minha conta)
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• Escolha da lista de serviços disponíveis para os usuários

Opções ‘My Account’ (Minha conta)
Dados
Atualize seus dados pessoais, incluindo:
• Endereço de e-mail

• Nome

• Dados de contato

• Senha

• Organização

• Cargo

Acesso:
Veja o conteúdo ao qual você tem acesso:
• A aba ‘Subscription’ (Assinatura): detalha todas as assinaturas a títulos e coleções às quais você
tem acesso
atualmente
• A aba ‘Items purchase’ (Itens comprados): lista as compras adicionais realizadas, como
artigos individuais

Redeem Voucher (Ativando um token de acesso):
Se você receber um token de acesso para desbloquear conteúdo via um teste grátis ou
promoção, poderá digitar os dados do token nesta seção. Uma vez ativado, o acesso será exibido
sob a aba ‘Subscription’ (Assinatura): na área ‘Access’ (Acesso).

Alertas:
• Clique no link ‘Sign up for digest and subject alerts’ (Inscreva-se para receber alertas) para ter
acesso às diversas newsletters disponíveis.
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Você pode gerenciar seus alertas e newsletters nesta seção. Existem três tipos diferentes de alertas:
• Alertas de novos conteúdos: Veja todos os alertas salvos para periódicos e livros.
• Alertas de citações: Monitore citações de artigos e capítulos.
• Alertas de áreas temáticas: Inscreva-se para receber vários alertas de áreas temáticas e
newsletters para estar atualizado com as informações mais recentes da indústria e da Emerald.

Lista marcada:
• A aba ‘Publication Favorites’ (Publicações favoritas) cria acesso instantâneo ao Índice dos
periódicos e séries de livros buscados com mais frequência.
• Na aba ‘Article Marked List’ (Lista marcada de artigos) veja e gerencie artigos e capítulos que
foram adicionados à lista selecionada. Daqui você pode também monitorar e fazer download de
citações (isto será depois adicionado à seção de alertas).

Pesquisas:
• Você pode criar e salvar termos de pesquisas e parâmetros de pesquisa avançada.
Esta seção lista suas pesquisas salvas e lhe permite executá-las a qualquer momento.
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Pesquisar e navegar
Login
Acesse: www.emeraldinsight.com
Digite seu nome de usuário e senha

Pesquisando
Pesquisa rápida
• Digite a palavra ou frase na caixa de pesquisa na parte superior da página
• Use o menu suspenso para especiﬁcar o tipo de conteúdo para o qual você está pesquisando
• Selecione ‘Search’ (Pesquisar)

Pesquisa avançada
• Selecione o link ‘Advanced search’
(Pesquisa avançada)
• Digite a palavra ou frase na
caixa de pesquisa
• Reﬁne sua pesquisa, selecionando o
campo no qual você deseja pesquisar
• Use as opções suspensas para
acessar os operadores booleanos:
‘AND’ (E), ‘OR’ (OU), ‘NOT’ (NÃO)
Reﬁne ainda mais sua pesquisa usando os
ﬁltros de data de conteúdos e publicações
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Pesquisa avançada
• Selecione o link ‘Advanced search’ (Pesquisa avançada)
• Digite a palavra ou frase na caixa de pesquisa
• Reﬁne sua pesquisa, selecionando o campo no qual você deseja pesquisar
• Use as opções suspensas para acessar os operadores booleanos:
‘AND’ (E), ‘OR’ (OU), ‘NOT’ (NÃO)
Reﬁne ainda mais sua pesquisa usando os ﬁltros de data de conteúdos e publicações

7

Seu Guia

Dicas de pesquisa
Operadores booleanos
• AND – E: os resultados contêm todos os termos digitados
• OR – OU: os resultados contêm alguns dos termos digitados
• NOT – NÃO: os resultados contêm um termo mas não contêm outro
Curingas: permitem que você crie uma consulta com termos de pesquisa
aproximados. Use um ponto de interrogação (?) em um termo de pesquisa para
representar qualquer caractere que se encontre entre outros dois caracteres
e use um asterisco (*) para representar zero ou mais caracteres no meio ou
no ﬁnal de uma pesquisa. Existem duas limitações dos curingas: (1) Eles não
podem ser usados no início de um texto de pesquisa e (2) eles não podem ser
usados em uma frase que esteja entre aspas. Observe também que um ponto de
interrogação (?) no ﬁnal de uma cadeia é tratado como literal.
Você pode encontrar ajuda adicional à direita da tela de pesquisa avançada
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Resultados de pesquisa
Por padrão, os resultados da pesquisa são classiﬁcados por relevância, mas podem
ser organizados por tipo de conteúdo ou ordenados por data de publicação.
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Ícones

O ícone ao lado de cada artigo e capítulo determina qual o nível de acesso que você tem e
que tipo de conteúdo é.

Depois que você executou a pesquisa, tem a opção de:

Reﬁnar os resultados de pesquisa
Um painel ‘Reﬁne Search’ (Reﬁnar Pesquisa) será exibido à direita da página de resultados de
pesquisa, onde você poderá reﬁnar ainda mais os resultados da sua pesquisa. Por exemplo,
você pode selecionar um dos ﬁltros listados, como ‘Keywords` (Palavras-chave), para limitar os
resultados da pesquisa a publicações com apenas essa palavra-chave.

Salvar os resultados de pesquisa
Salvar sua pesquisa lhe permite executar a mesma pesquisa no futuro novamente com
facilidade. Para salvar uma pesquisa ou executar uma pesquisa salva, você deve estar logado na
plataforma Emerald Insight usando seu login e senha pessoais. Você também pode se inscrever
para alertas de pesquisa, e receberá por e-mail os resultados da pesquisa selecionada no
intervalo de tempo especiﬁcado.

Navegar
Selecione ‘Journals & Books’ (Periódicos & Livros) ou ‘Case Studies’ (Estudos de Caso) na barra
de ferramentas na parte superior da página para navegar por todos os títulos/artigos especíﬁcos.
• Periódicos & Séries de Livros podem ser navegados por:
- Título (alfabeticamente)
- Taxonomia de áreas temáticas
• Estudos de caso são exibidos por produto e depois por área temática.
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Navegue por área temática
A página inicial caracteriza a taxonomia de todas as áreas temáticas dos periódicos e livros da
Emerald. Selecione áreas especíﬁcas para exibir conteúdo relevante para você. Depois de selecionar
uma área temática, você também terá a opção de reﬁnar seus resultados selecionando subáreas.

Depois de selecionar uma área temática, você também terá a opção de reﬁnar seus resultados
selecionando subcategorias dessas áreas.
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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

