Kullanıcı
profili

KULLANIM

KILAVUZU

emerald.com/insight üzerinde kendi
kullanıcı profilinizi oluşturarak deneyiminizi
kişiselleştirmek için kaydolun

emeraldinsight.com üzerinde bir profiliniz varsa, yeni sitedeki “Login” (“Oturum Aç”) seçeneğinden
“Forgot Your Password” (“Parolanızı mı Unuttunuz”) bağlantısını kullanarak profilinizi yeniden
etkinleştirebilirsiniz. Bu size bir parola oluşturarak
emerald.com/insight platformunda oturum açmanıza olanak sağlayacaktır.
Eski Platformdaki Kaydedilmiş Aramaların, platformlar arasındaki arama fonksiyonu ve yapılandırma
farklılıkları nedeniyle aktarılmadığını lütfen unutmayın.

emerald.com/insight üzerinde yeni bir profil oluşturmak için
1

Ana sayfada “Register” (“Kaydol”) bağlantısını seçin

2 Adınızı, e-posta adresinizi ve Organizasyon Erişim Numaranızı (ilgili olması durumunda, OAN
hakkında daha fazla bilgi için sayfa 3’e bakın) girin.

emerald.com/insight

3 İlgili kutuya tıklayarak Şart ve Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul edin ve ardından “Register”
(“Kaydol”) düğmesine tıklayın. Tarafınıza bir e-posta gönderildiğine ilişkin bir teyit göreceksiniz:

Etkinleştirme e-postasını arayıp bulun:

4 “Login” (“Oturum Aç”) bağlantısına tıklayarak parolanızı oluşturun ve onaylayın:

5 “Continue” (“Devam Et”) düğmesine tıklayarak Ana Sayfaya gidin ve oturum açın.

içindekiler ile İlgili Uyarı Tablosunun Oluşturulması
Arama yapmadan veya göz atmak zorunda kalmadan kendi alanınızdaki en son dergiler ve kitap serisi
içeriklerini yakından takip etmek için profilinizi kullanın.

1 Seçtiğiniz dergi veya kitap serisi içindekiler sayfasında bir uyarı oluşturma seçeneğine sahipsiniz.

2 Yeni bir dergi veya kitap serisi yayınlandığında, içindekilerin yer aldığı bir e-posta alacaksınız.
Uyarılar haftalık olarak gönderilir, ancak yalnızca seçtiğiniz başlıklara ait içerik yayınlandığında bir
uyarı alırsınız.

3 Uyarı tercihlerinizi gözden geçirin ve yönetin
- Profil alanınızda, uyarı almak için kayıt
yaptırdığınız dergiler ve kitap serilerinin
eksiksiz bir listesini görebilirsiniz.
Ayrıca bir veya daha fazla uyarı için aboneliği
sonlandırmayı seçebilir veya uyarı e-postası
içinde bulunan aboneliği sonlandırma
bağlantısını kullanabilirsiniz.

Daha önceki emeraldinsight.com platformundaki tüm kayıtlı profiller, daha önce seçilmiş
uyarı tercihleriyle birlikte taşınmıştır. Yeni sitede profilinizi etkinleştirmediyseniz, lütfen
emerald.com/login sayfasına gidin ve “Forgot yor password” (“Parolanızı mı unuttunuz?”)
seçeneğini kullanarak yeni bir parola oluşturun ve profilinizi yeniden etkinleştirin.

Organizasyon Erişim Numaraları (OAN’ler) Hakkında
OAN, kütüphaneciniz veya organizasyon yöneticiniz tarafından sağlanan bir erişim kodudur. Bu kod,
Emerald kaynaklarına kampüs dışından veya evinizden erişebilmeniz için kişisel hesabınızı kurum veya
kuruluşunuza bağlar.
Çoğu durumda kampüs dışından erişim otomatik olarak kurumunuz tarafından ayarlanır (örneğin,
Shibboleth, Open Athens veya CASA üzerinden) ancak bu ayarlanamazsa kaynaklara erişmek için bir
OAN’ye ihtiyacınız olur. Bu, kütüphane yöneticiniz tarafından sağlanır.
Profilinize bir OAN eklenmesi
Bunu yapmanın iki yolu vardır:
A) Bir profil için kayıt yaptırırken; yukarıdaki 1 - 5 arası adımları izleyin
B) Halihazırda emerald.com/insight üzerinde bir profiliniz varsa aşağıdaki adımları izleyin:
1. Profilinize oturum açın
2. Ana Sayfada “Profile” (“Profil”) bağlantısına tıklayın
3. “Add Organisation Access Number” (“Organizasyon Erişim Numarası Ekle”) seçeneğine tıklayın

4. O
 AN kodunu girin ve “Link” (“Bağla”) seçeneğine tıklayın.

5. İ şlem başarılı olursa bir teyit mesajı görürsünüz ve kurumun adı profilinizde bir bağlı
organizasyon olarak görünür.

rehberler insight
Insight üzerindeki içeriğe erişmekte
sorun yaşıyorsanız lütfen kütüphane
yöneticinizle iletişime geçin.

emerald.com/insight için tüm kütüphaneci kaynaklarını
görüntülemek üzere:
tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit
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