Emerald insight’tan en iyi
şekilde yararlanma rehberiniz

Aşağıdaki başlıklarda adım adım rehberlik:
• Bir hesap oluşturma - Emerald Insight için kendi
kullanıcı hesabınızın oluşturulması
• Arama ve gözden geçirme - Emerald Insight
üzerindeki içeriğe erişme

www.emeraldinsight.com

Bir hesap oluşturulması
Kendi kullanıcı hesabınızı oluşturun ve
aşağıdakilerden faydalanın:
• Çevrimiçi erişiminizi yönetmenizi sağlayacak özgün bir kullanıcı proﬁli
• Makale seviyesine kadar inen favoriler listeleri oluşturabilme
• Özel fırsatlar veya en çok ilgilendiğiniz konular hakkında özel bildirimler almak için e-posta
uyarılarını özelleştirebilme.
Ziyaret edin: www.emeraldinsight.com/login

Bir kullanıcı hesabım VAR: oturum açın
• Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “Log in” (“Oturum Aç”) düğmesini tıklayın

• Hesap e-postanız veya kullanıcı adınız ile parolanızı girin

Bir kullanıcı hesabım YOK: kaydolun
• Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “Register” (“Kaydol”) düğmesini seçin
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• Çevrim içi formu, geçerli bir e-posta adresi kullanarak kişisel bilgilerinizle doldurun

• Kaydınızı tamamlamak için “submit” (“gönder”) düğmesini tıklayın

Hesabınızı yönetin
Başarılı biçimde oturum açmışsanız, e-posta adresiniz veya kullanıcı adresiniz sayfanın sağ üst
köşesinde bir bağlantı şeklinde görünecektir.
• “My Account” (“Hesabım”) alanına erişmek için bu düğmeyi tıklayın
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• Kullanıcılara sunulan bir dizi hizmet arasından seçim yapın

“My Account” (“Hesabım”) hizmet alanları
Ayrıntılar
Aşağıdakiler dahil kişisel bilgilerinizi güncelleyin:
• E-posta adresi

• Ad

• İletişim Bilgileri

• Parola

• Organizasyon

• İş Unvanı

Erişim:
Erişime sahip olduğunuz içeriği görüntüleyin:
• “Subscription” (“Abonelik”) sekmesi: halen erişime sahip olduğunuz eserler ve koleksiyonlara ait
tüm aboneliklerin ayrıntılı bilgileri
• “Items purchase” (“Satın alınan ögeler”) sekmesi: tek makaleler gibi, yapılan ilave satın
alımları listeler

Redeem Voucher (Kupon Kullan):
Bir deneme veya promosyonla ücretsiz içeriğin kilidini açmak için bir erişim jetonu alırsanız, jeton
bilgilerini bu bölüme girebilirsiniz. Etkinleştirildikten sonra erişim “Access” (“Erişim”) alanındaki
“Subscription” (“Abonelik”) sekmesi altında gösterilecektir.

Alerts (Uyarılar):
• Mevcut muhtelif bültenlere erişebilmek için “Sign up for digest and subject alerts” (“Özet ve konu
uyarıları için kaydol”) bağlantısına tıklayın.
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Uyarılarınızı ve bültenlerinizi bu bölümden yönetebilirsiniz. Üç farklı tipte uyarı vardır:
• Yeni İçerik Uyarıları: Dergiler ve kitaplar için kaydedilmiş tüm İçindekiler Tablosu uyarılarını
görüntüleyin.
• Alıntı Uyarıları: Makaleler ve bölümlerden alıntı takibi yapın.
• Özetler ve Konu Uyarıları: Sektörden ve Emerald’dan en güncel bilgileri yakından takip etmek için
muhtelif özet/bültenler ve konu uyarılarına kaydolun.

İşaretli Listesi:
• “Publication Favorites” (“Yayın Favorileri”) sekmesi - en sık kullandığınız dergiler ve kitap dizileri için
İçindekiler Sayfasına anlık erişim oluşturun.
• “Article Marked List” (“Makale İşaretli Listesi”) sekmesi - işaretli listesine eklenmiş makaleler ve
bölümleri görüntüleyin ve yönetin. Buradan alıntıları indirmeniz ve takip etmeniz de mümkündür
(bu daha sonra Uyarılar bölümüne eklenecektir).

Aramalar:
• Arama kelimeleri ve gelişmiş arama parametreleri oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.
Bu bölüm kayıtlı aramalarınızı listeler ve istediğiniz zaman bunları kullanmanızı sağlar.
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Arama ve gözatma
Oturum Aç
Aşağıdaki adrese gidin: www.emeraldinsight.com
Kullanıcı adı ve parolanızı girin

Arama yapma
Hızlı arama
• Kelimeyi veya ifadeyi sayfanın en üstüne bulunan arama kutusuna girin
• Aradığınız içerik tipini belirtmek için açılır menüyü kullanın
• “Search” (“Ara”) düğmesini tıklayın

Gelişmiş arama
• “Advanced search” (“Gelişmiş arama”)
bağlantısını seçin
• Kelimeyi veya ifadeyi
arama kutusuna girin
• Arama yapmak istediğiniz alanı seçerek
aramanızı geliştirin
• Boolean operatörlerine erişmek için
açılır menü seçeneklerini kullanın:
‘AND’, ‘OR’, ‘NOT’
İçerik ve yayınlanma tarihi ﬁltrelerini
kullanarak arama sonuçlarını daraltın

6

Rehberiniz

Gelişmiş arama
• “Advanced search” (“Gelişmiş arama”) bağlantısını seçin
• Kelimeyi veya ifadeyi arama kutusuna girin
• Arama yapmak istediğiniz alanı seçerek aramanızı geliştirin
• Boolean operatörlerine erişmek için açılır menü seçeneklerini kullanın: ‘AND’, ‘OR’, ‘NOT’
İçerik ve yayınlanma tarihi ﬁltrelerini kullanarak arama sonuçlarını daraltın
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Arama İpuçları
Booelan operatörleri
• AND – sonuçlar, girilen kelimelerin tümünü içerir
• OR – sonuçlar, girilen kelimelerden herhangi birini içerir
• NOT – sonuçlar bir kelimeyi içerir fakat bir başkasını içermez
Joker karakterleri, yaklaşık arama kelimeleriyle bir sorgu oluşturmanızı sağlar.
Diğer iki karakter arasına gelebilecek herhangi bir karakteri temsil etmesi için bir
arama kelimesinde bir soru işareti (?) kullanın ve bir arama dizgesinin ortasında
veya sonundaki sıfır veya daha fazla karakteri temsil etmesi için bir yıldız işareti
(*) kullanın. Jokerler için iki kısıtlama vardır: (1) Bunlar bir arama metninin
başında kullanılamazlar ve (2) bunlar tırnak işaretleri arasına alınmış bir ifadede
kullanılamazlar. Ayrıca, bir dizinin sonunda kullanılan bir soru işaretinin (?) asıl
anlamıyla değerlendirileceğine de dikkat edin.
Daha fazla yardımı, Advanced Search (Gelişmiş Arama) ekranının sağ
tarafında bulabilirsiniz.
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Arama sonuçları
Varsayılan olarak, arama sonuçları ilgililik oranına göre sıralanır ancak içerik tipine
göre de düzenlenebilir ve yayınlanma tarihine göre de sıralanabilir.
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Simge tuşları
Hangi seviyede erişime sahip olduğunuzu ve içerik tipini belirlemek için her bir makale ve
bölüm için simge tuşunu kullanın.

Aramanızı gerçekleştirdikten sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Arama sonuçlarını daraltılması
Arama sonuçları sayfasının sağ tarafında, arama sonuçlarınızı daha da daraltabileceğiniz bir
“Reﬁne Search” (“Aramayı Geliştir”) paneli görüntülenecektir. Örneğin, arama sonuçlarını yalnızca
belirli bir anahtar kelimeyle sınırlamak için “Keywords” (“Anahtar Kelimeler”) gibi listelenen
ﬁltrelerden birini seçebilirsiniz.

Arama sonuçlarının kaydedilmesi
Aramanızı kaydetmek, gelecekte aynı aramayı kolayca yeniden yapmanızı sağlar. Bir aramayı
kaydetmek veya kaydedilmiş bir aramayı kullanmak için kendi kişisel hesabınızdan Emerald
Insight’a oturum açmış olmalısınız. Ayrıca, seçilen aramanın sonuçlarını belirtilen zaman aralığında
size e-postayla gönderen arama uyarıları için kaydolabilirsiniz.

Göz atma
Tüm belirli eserler/makalelere göz atmak için sayfanın en üstünde bulunan araç çubuğundan
“Journals & Books” (“Dergiler ve Kitaplar”) veya “Case Studies” (“Vaka Çalışmaları”) bağlantısını seçin.
• Dergi ve Kitap Serilerine aşağıdakilere göre göz atabilirsiniz:
- Başlık (alfabetik olarak)
- Konu sınıﬂandırması
• Vaka Çalışmaları ürüne göre ve ardından konu alanına göre görüntülenir.
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Konuya göre göz atma
Ana sayfa, Emerald dergileri ve kitapları için tam konu sınıﬂandırması özelliğine sahiptir. İlgili içeriği
görüntülemek için belirli konu alanlarını seçin. Bir konu alanı seçtikten sonra, alt konuları seçerek
sonuçlarınızı daraltma seçeneğine de sahipsiniz.

Bir konu alanı seçtikten sonra, o konunun alt kategorilerini seçerek sonuçlarınızı daraltma
seçeneğine de sahipsiniz.
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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.

