Account
Management Portal

คู่่�มืือการ
ใช้้งาน

คู่่มื� อื สำำ�หรัับใช้้อ้า้ งอิิงอย่่างรวดเร็็วสำำ�หรัับผู้้�ดููแลระบบ
เกี่่ย� วกัับวิิธีี ใช้้ส่่วนการดููแลระบบของสถาบัันของ
แพลตฟอร์์มเพื่่อ� การวิิจัยั ของ Emerald Insight

Account Management Portal (AMP) หรืือพอร์์ทัลั การจััดการบััญชีี ช่่วยให้้ผู้้�ดููแลระบบของสถาบัันสามารถจััดการแหล่่งข้้อมููลของ Emerald ทั้้�งหมดได้้ ในที่่เ� ดีียว
โดยการเข้้าสู่�่ระบบด้้วยโปรไฟล์์ผู้้� ใช้้ของตนเอง ใน AMP คุุณสามารถ:
• ตรวจสอบรายละเอีียดบััญชีีของสถาบัันของคุุณ
• เข้้าถึงึ ข้้อมููลและรายงานการใช้้งาน
• ดููรายการทรััพย์์สิินของสถาบัันในขณะนั้้�น
• ตรวจสอบรายละเอีียดการยืืนยัันตััวตน
เราขอแนะนำำ �ให้้สถาบัันต่่างๆ มอบหมายให้้บุคุ ลากรมากกว่่าหนึ่่� งคนทำำ�หน้้ าที่เ่� ป็็ นผู้้�ดููแลระบบ เพื่่อ� ให้้เราสามารถรัับรองได้้ว่่าข้อ้ มููลสำำ�คััญต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วกัับแพลตฟอร์์ม
หรืือแหล่่งข้้อมููลของคุุณจะถููกสื่่�อสารไปยัังผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง

ข้้อสำำ�คััญ
คุุณเคยลงทะเบีียนเป็็ นผู้้�ดููแลระบบสำำ�หรัับสถาบัันของคุุณหรืือไม่่
• เคย: เข้้าสู่�่ระบบที่่� www.emerald.com/login เพื่่อ� เข้้าถึงึ Account Management Portal
• ไม่่เคย: ลงทะเบีียนโปรไฟล์์ผู้้� ใช้้ที่่� www.emerald.com/register แล้้วติิดต่่อฝ่่ายดููแลลููกค้้า (support@emerald.com) เพื่่อ� ให้้เราสามารถเชื่่�อมโยงโปรไฟล์์ผู้้�
ใช้้ของคุุณเข้้ากับั บััญชีีของสถาบัันได้้
เมื่่อ� ยืืนยัันการเชื่่�อมโยงนี้้ �แล้้ว คุุณจะสามารถเข้้าสู่�่ระบบและใช้้ Account Management Portal ได้้

การการยืืนยัันตััวตนผ่่านสองขั้้น
� ตอน
AMP ใช้้การยืน
ื ยัันตััวตนผ่่านสองขั้้�นตอน (2FA) ตามมาตรฐานอุุตสาหกรรมเพื่่อ� เพิ่่�มความมั่่�นคงปลอดภััยของบััญชีีออนไลน์์ ของคุุณ ซึ่่�งหมายถึึงการลงทะเบีียนอุุ
ปกรณ์์ สมาร์ท
์ โฟนหรืือแท็็บเล็็ตที่่คุ� ณ
ุ จะต้้องมีีติิดตััวเมื่่อ� คุุณเข้้าสู่�่ระบบของ AMP
หากคุุณใช้้งานอีีเมลร่่วมในการจััดการดููแลบััญชีี (เช่่น eresourcesadmin@) หรืือไม่่สามารถจัับคู่่� โทรศััพท์์มือื ถืือในจุุดประสงค์์นี้้ � ได้้ โปรดติิดต่่อฝ่่ายบริิการลููกค้า้
(support@emerald.com) เพื่่อ� ขอความช่่วยเหลืือ

ขั้้�นแรก คุุณจะต้้องดาวน์์ โหลดและติิดตั้้�งแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับการยืืนยัันตััวตน อย่่างเช่่น Google Authenticator หรืือ Authy ลงบนอุุปกรณ์์ ของคุุณ ยกตััวอย่่างเช่่น
ค้้นหาใน Apple App Store หรืือ Google Play โดยใช้้คำ�ำ ว่่าแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับการยืืนยัันตััวตน จะมีีตััวเลืือกต่่างๆ ให้้คุณ
ุ เลืือก หรืือสถาบัันอาจแนะนำำ �แอปพลิิเคชัันที่่�
คุุณควรใช้้ ให้้กับั คุุณ
เมื่่อ� คุุณได้้ติดิ ตั้้�งแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับการยืืนยัันตััวตนแล้้ว คุุณสามารถสร้้าง 2FA ได้้ โดยการปฏิิบัติั ติ ามขั้้�นตอนต่่อไปนี้้ �:
� น้้ าจอสำำ�หรัับเข้้าสู่�ร่ ะบบของ AMP:
1) ไปที่่ห
� ผู้้� ใช้้และรหััส
www.emerald.com/login และป้้อนชื่่อ
ผ่่านของคุุณสำำ�หรัับโปรไฟล์์ Emerald แล้้วคลิิก
‘Login ’ ซึ่่ง� จะนำำ �คุุณไปสู่่�หน้้ าหลัักของ Insight จากนั้้�น
ให้้เลืือก ‘Account Management Portal’ จากแถบนำำ �ทาง
ด้้านบนสุุด

ข้อสำ�คญ
ั : คุณต้องสร้างโปรไฟล์และลงทะเบียนเป็นผู้ดแู ลระบบไว้
แล้วก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึง AMP ได้access the AMP.

2) การสร้า้ ง 2FA ขั้้�นแรกต้้องตั้้�งชื่่อ� ให้้กับั อุุปกรณ์์ ที่คุ่� ณ
ุ
จะใช้้ ในการยืืนยัันตััวตน ยกตััวอย่่างเช่่น ‘work’ หรืือ
‘iPhone’ แล้้วคลิิก ‘Next’

3) เปิิดแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับการยืืนยัันตััวตนบนอุุปกรณ์์
ของคุุณและสแกนรหััส QR หรืือป้้อนรหััสด้า้ นล่่างด้้วย
ตนเองเพื่่อ� สร้้าง 2FA สำำ�หรัับ Emerald Insight บน
แอปพลิิเคชััน คลิิก ‘Finish’ เพื่่อ� ไปยัังหน้้ าหลัักของ
AMP ต่่อไป

4) ในการเข้้าสู่ร�่ ะบบครั้้�งต่่อไป หลัังจากที่่ป้� ้ อนชื่่อ� ผู้้� ใช้้และรหััสผ่่านของคุุณและคลิิก ‘Account Management Portal’’ ที่่ด้� า้ นบนสุุดของหน้้ าหลัักของ Insight แล้้ว จะขอให้้
� า้ งให้้กับั คุุณ ป้้อนรหััสนั้้ น
คุุณป้้อนรหััส 6 หลัักที่แ่� อปพลิิเคชัันสำำ�หรัับการยืืนยัันตััวตนที่่สร้
� และคลิิก ‘Verify’ เพื่่อ� ไปยัังหน้้ าหลัักของ AMP ต่่อไป

การจััดการอุุปกรณ์์ 2FA ของคุุณ
สามารถสร้้าง 2FA ได้้บนอุุปกรณ์์ หลายเครื่่อ� ง อุุปกรณ์์ แต่่ละเครื่่อ� งที่่คุ� ณ
ุ ใช้้ต้อ้ งติิดตั้้�งแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับการยืืนยัันตััวตนไว้้แล้้ว การเพิ่่�มหรืือลบอุุปกรณ์์ ที่คุ่� ณ
ุ จะใช้้
สำำ�หรัับ 2FA ให้้เลืือก ‘Manage devices’ จากหน้้ าหลัักของ AMP

คุุณสามารถเพิ่่�มอุปุ กรณ์์ ใหม่่หรืือลบอุุปกรณ์์ ที่ล่� งทะเบีียนไว้้แล้้วได้้ การเพิ่่�มอุปุ กรณ์์ ให้้ทำ�ำ ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนที่่� 2 ด้้านตรงข้้าม

การใช้้ Account Management Portal
หลัังจากที่่เ� ข้้าสู่�่ระบบสำำ�เร็็จแล้้ว คุุณจะเห็็นหน้้ าหลัักของ AMP จากหน้้ านี้้ �คุณ
ุ สามารถ:
• ตรวจสอบรายละเอีียดบััญชีีของสถาบัันของคุุณ

• เข้้าถึงึ ตััวนัั บข้้อมููลและรายงานการใช้้งาน

• ดููรายการทรััพย์์สิินของสถาบัันของคุุณในขณะนั้้�น

• ตรวจสอบรายละเอีียดการยืืนยัันตััวตน

รายละเอีียดองค์์กร
ส่่วนนี้้ �แสดงรายละเอีียดเบื้้อ� งต้้นเกี่่ย� วกัับสถาบัันของคุุณที่่� Emerald ได้้บัน
ั ทึึกไว้้
หากต้้องการแก้้ ไขรายละเอีียดเหล่่านี้้ � กรุุณาติิดต่่อฝ่่ายดููแลลููกค้้าที่่� support@emerald.com
หมายเหตุุ: ‘Organisation ID’ มีี ไว้้สำำ�หรัับการอ้้างอิิงภายในของ Emerald และไม่่สามารถเปลี่่ย� นแปลงได้้

รายละเอีียดการยืืนยัันตััวตน
รายการบัันทึึกรายละเอีียดการยืืนยัันตััวตนที่่อ� นุุ ญาตให้้ผู้้� ใช้้ ในสถาบัันของคุุณเข้้าถึงึ Emerald Insight
ผู้้�ดููแลระบบควรตรวจสอบรายละเอีียดเหล่่านี้้ �และหากต้้องการปรัับปรุุงแก้้ ไขข้้อมููล กรุุณาติิดต่่อฝ่่ายดููแลลููกค้้า (support@emerald.com)
การยืืนยัันตััวตนที่่� ไม่่ถููกต้้องอาจส่่งผลต่่อการเข้้าถึงึ Emerald Insight ของคุุณ

1) ช่่วง IP ที่อ�่ นุุ ญาต
แสดงรายการของช่่วง IP ทั้้�งหมดที่่กำ� �ำ หนดให้้กับั
สถาบัันของคุุณ หากคุุณใช้้ IPv6 ซึ่่�งไม่่ ได้้อยู่่� ในรายการ
กรุุณาแจ้้งฝ่่ายดููแลลููกค้้า
(support@emerald.com). การไม่่มีีข้้อมููลนี้้ � ใน
บัันทึึก อาจขััดขวางการเข้้าถึงึ Emerald Insight ได้้

2) IP ที่ถู่� กู บล็็อก
เมื่่อ� ตรวจพบกิิจกรรมที่ผิ่� ดิ ปกติิบน Emerald Insight
จะทำำ�การบล็็อก IP ของผู้้� ใช้้ หากมีีการลงทะเบีียน IP
กัับสถาบัันของคุุณ จะเก็็บรายละเอีียดไว้้ที่นี่
่� ่� เพื่่อ� เป็็ น
ข้้อมููล กรุุณาติิดต่่อ support@emerald.com
เพื่่อ� แก้้ ไขปัญหาการเข้้าถึงึ ที่่เ� กิิดขึ้้น�

3) URL ของผู้้�อ้้างอิิงที่อ�่ นุุ ญาต
ถ้้ามีี เมนููนี้้ �แสดงรายการ URL ของผู้้�อ้้างอิิงที่่ส� ถาบัันของคุุณอนุุ ญาต

4) Shibboleth & OpenAthens
� ่� กรุุณาติิดต่่อฝ่่ายดููแลลููกค้้า (support@emerald.com) หากต้้องการปรัับปรุุงแก้้ ไขข้้อมููล หรืือ
ข้้อมููล Shibboleth หรืือ OpenAthens ที่่ล� งทะเบีียนไว้้จะแสดงที่่นี่
หากคุุณต้้องการลงทะเบีียน ID ของหน่่วยงานของคุุณสำำ�หรัับการเข้้าถึงึ นอกมหาวิิทยาลัยั

5) หมายเลขการเข้้าถึึงองค์์กร (OANs)
ถ้้ามีี ส่่วนนี้้ �แสดงหมายเลขการเข้้าถึงึ องค์์กร (OAN) ที่่กำ� �ำ หนดให้้กับั สถาบัันของคุุณ

หมายเลขการเข้้าถึึงองค์์กร (OAN) คืืออะไร
� (เช่่น Shibboleth หรืือ Google CASA) รหััสการเข้้าถึงึ จะเชื่่�อม
หมายเลขการเข้้าถึงึ องค์์กร (OAN) รองรัับการเข้้าถีีงนอกมหาวิิทยาลัยั ในกรณีีที่่� ไม่่มีีทางเลืือกอื่่น
โยงบััญชีี โปรไฟล์์ส่่วนบุุคคลกัับสถาบัันหรืือองค์์กร เพื่่อ� ให้้บุคค
ุ ลสามารถเข้้าถึงึ แหล่่งข้้อมููลของ Emerald นอกมหาวิิทยาลัยั ได้้ หากคุุณต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม กรุุณา
ติิดต่่อฝ่่ายดููแลลููกค้้า

ิ
ทรััพย์์สิน
� ่� คุณ
ที่่นี่
ุ จะเห็็นรายการของผลิิตภััณฑ์์ ในขณะนั้้�นที่่ส� ถาบัันของคุุณสามารถเข้้าถึงึ ได้้ ข้้อมููลจะตรงกัับรายการที่่แ� สดงภายใต้้ ’My Products’ บน Emerald Insight

ทรััพย์์สิินรวมถึึงการเป็็ นสมาชิิกวารสาร การเป็็ นสมาชิิก eJournal, eBook และคอลเลกชัันกรณีีศึึกษาต่่างๆ เช่่น Emerald Backfiles และผลิิตภััณฑ์์ที่่� ให้้เครดิิตใน
การดาวน์์ โหลด เช่่น Emerald Research Pass

ติิดต่่อ Emerald ที่�่ support@emerald.com
ิ ของคุุณไม่่ตรงกัับบัันทึึกที่แ
หากคุุณคิด
ิ ว่่าทรััพย์์สิน
่� สดงที่นี่่
่� �

เนื่่� องจากมีีลิิงก์์ ‘My Products ’ บน Emerald Insight คุุณสามารถขยายมุุมมองเพื่่อ� แสดงจำำ�นวนของบทความของเนื้้ �อหาที่่มีี� อยู่่� ในผลิิตภััณฑ์์แต่่ละอย่่าง สำำ�หรัับคอล
เลกชััน คุุณสามารถดููหััวข้้อที่่มีี� และจำำ�นวนของบทความของเนื้้ �อหาของแต่่ละหััวข้้อได้้

� อ� และจำำ�นวนของเครดิิตคงเหลืือ
สำำ�หรัับลููกค้้า Research Pass บทสรุุปแสดงใบอนุุ ญาตที่่ยั� งั ใช้้ ได้้และหมดอายุุแล้้ว จำำ�นวนของเครดิิตที่่ซื้้

รายงาน COUNTER
ใช้้ส่่วนนี้้ �เพื่่อ� จััดทำำ�รายงานการใช้้งานภายในสถาบัันของคุุณ

� ่�งระบุุไว้้ ในรายการเลืือกแบบดึึงลง
1) เลืือกรายงานที่่คุ� ณ
ุ ต้้องการจะจััดทำำ� กรุุณาตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าคุุณเลืือกรายงาน R4 หรืือ R5 ที่่เ� หมาะสมจากวัันที่่ซึ่

2) เลืือกตััวกรองต่่างๆ เพื่่อ� ปรัับรายงานของคุุณตามความต้้องการโดยการเลืือกประเภทของการเข้้าถึงึ ที่่ต้� อ้ งการ การทำำ�เครื่่อ� งหมายถููกในกล่่อง ‘include column’ จะ
แยกค่่าต่่างๆ สำำ�หรัับตััวกรองที่่เ� ลืือก
� คุ่� ณ
3) เลืือกช่่วงวัันที่่แ� ละคลิิก ‘View’ หากไม่่มีีรายงานในวัันที่่ที่
ุ เลืือกจะมีีข้้อความแจ้้งให้้ทราบ

4) สามารถส่่งออกรายงานในรููปแบบของไฟล์์ Excel XLS ได้้
5) หากคุุณสามารถเข้้าถึงึ บริิการที่เ่� ข้้ากับั SUSHI ได้้ คุุณสามารถกำำ�หนดค่่าให้้บริิการนั้้ �นดึึงข้้อมููลสถิิติการ
ิ ใช้้งานจากเราได้้ โดยอััตโนมััติิ คลิิกปุ่่�ม ‘Sushi’ เพื่่อ� แสดง
ข้้อมููลที่่บ� ริิการดังั กล่่าวต้้องการ

ิ ของคุุณในโซลููชััน Discovery และ
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับรายงานการใช้้งาน COUNTER ข้้อมููลสำำ�หรัับการเปิิ ดใช้้งานทรััพย์์สิน
การเข้้าถึึงและการยืืนยัันตััวตน กรุุณาไปที่พ
่� อร์์ทัลั ฝ่่ายดููแลลููกค้้าของเราหรืือส่่งอีีเมลไปที่่� support@emerald.com

ช่่วยเราพััฒนา
ข้้อเสนอแนะทั้้�งหมดเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้เราส่่งมอบฟีี เจอร์์และ
การทำำ�งานต่่างๆ ที่่�ผู้้� ใช้้ของเราต้้องการ คลิิกปุ่่�ม ‘Feedback เพื่่�อแจ้้ง
ให้้เราทราบว่่าคุุณคิิดอย่่างไรกัับ Account Management Portal

ติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่:
support@emerald.com

insight คู่่มื� อื สำำ�หรัับ
ดูแหล่งข้อมูลของบรรณารักษ์ทั้งหมดใน emerald.com/insight
ได้ที่: emeraldpublishing.com/guides
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