Esta é a sua
jornada
Como posso criar meu próprio
perfil de usuário na plataforma
Emerald Insight?

www.emerald.com/insight
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Como posso personalizar
a minha jornada com um perfil
de usuário?
Com um perfil de usuário você pode configurar
alertas de conteúdo e salvar pesquisas para
analisar mais tarde. Em alguns casos, um perfil
de usuário é usado para acessar o conteúdo ao
qual você tem direito pela sua instituição.

Cadastrando um novo perfil
emerald.com/insight/register
Qualquer pessoa pode criar um perfil na
plataforma Emerald Insight, é fácil e rápido. Mas
lembre-se, um perfil de usuário não permite
acesso instantâneo e automático ao conteúdo,
a menos que seja usado com um “Organisation
Access Number – OAN” (Número de Acesso
da Organização), veja a próxima página. Para
acessar o conteúdo, você também precisa estar
autenticado (a) pelo método escolhido por sua
instituição.
1. N
 a página inicial, selecione “Register”
(Cadastre-se).
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Cadastrar um novo perfil
continuação…
2. Informe seus dados nos campos.
3. Informe o número de acesso de sua
organização (se relevante, veja abaixo para
obter mais informações sobre “OANs”).
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4. Marque a caixa se concordar em receber
e-mails de marketing.
5. Essa informação descreve o que você poderá
fazer com um perfil de usuário.
6. Marque a caixa para concordar com os
nossos Termos e Condições e a nossa Política
de Privacidade e clique em “Register”. Você
verá uma confirmação de que um e-mail foi
enviado. A seguir, procure pelo e-mail de
ativação.
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Vinculando o seu perfil a um “Organisation Access Number – OAN” (Número de Acesso da Organização) para acessar os conteúdos
O OAN é um código de acesso fornecido pelo seu bibliotecário ou pelo administrador da sua organização. O código vincula sua conta pessoal à sua
instituição ou organização para que você possa acessar seus recursos da Emerald fora do campus ou em casa. Na maioria dos casos, o acesso fora
do campus será configurado automaticamente pela sua instituição (por exemplo, via Shibboleth, Open Athens ou CASA), mas se isso não puder ser
organizado, você precisará de um OAN para acessar os recursos. Este número será fornecido pelo administrador da sua biblioteca.
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E-mail de ativação
1. C
 lique no link “Login” para definir e confirmar
a sua senha.
Você será redirecionado (a) automaticamente
para a plataforma emerald.com/insight e terá
a opção de salvar seus dados.
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Fazer login em seu perfil
emerald.com/insight/login
Ao criar um perfil de usuário, se você selecionou
as caixas “Remember my email” (Lembrar meu
e-mail) e “Remember my password” (Lembrar
minha senha), o processo de login será muito
mais rápido sempre que visitar a plataforma
Emerald Insight.
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Todos os perfis cadastrados na versão anterior da
plataforma emeraldinsight.com foram migrados
junto com as preferências de alerta selecionadas
anteriormente. Se você não ativou seu perfil no novo
site, acesse emerald.com/login e selecione a opção
“Forgot your password” (Esqueci a senha) para definir
uma nova senha e reativar seu perfil.

1. Se você selecionou anteriormente para
lembrar seu e-mail, ele será exibido
automaticamente na caixa verde.
2. Caso contrário, informe o mesmo endereço
de e-mail usado para cadastrar seu perfil.
3. V
 ocê pode criar perfis usando vários
endereços de e-mail. Clique no link para criar
um perfil usando um novo e-mail ou para
visualizar os logins usados anteriormente.
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Fazer login em seu perfil
continuação…
4. Se também tiver selecionado anteriormente
para lembrar sua senha, você será conectado
(a) automaticamente após clicar na caixa
verde da página anterior.
5. Caso contrário, informe sua senha, conforme
solicitado.
6. Se esquecer sua senha, basta clicar no link
para receber um e-mail com as instruções
para redefini-la.
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Configurar alertas de conteúdo
através do perfil de usuário
Use seu perfil para manter-se atualizado (a)
com os mais recentes conteúdos de periódicos,
séries de livros e Expert Briefings sem
a necessidade de pesquisa ou navegação.

Alertas de conteúdo de
periódicos e livros
Certifique-se de que está conectado (a) em seu
perfil de usuário.
1. Navegue por todos os periódicos e séries
de livros até encontrar um título para o qual
deseja configurar um alerta.
emerald.com/insight/browse/publications
Você também pode voltar a navegar periódicos
e livros de conteúdos específicos retornados
pela pesquisa.
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Alertas de conteúdo de periódicos
e livros
continuação…
Ao selecionar uma página do índice de periódico ou
série de livros, você terá a opção de criar um alerta.
3. C
 lique no botão “Subscribe to table of content
alerts” (Inscrever-se nos alertas da página do índice)
para configurar os alertas.
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4. Com isso, o botão se tornará branco. Caso
deseje cancelar a inscrição, basta clicar no botão
novamente (a partir deste momento, você não
receberá mais alertas).
5. Você receberá um e-mail de alerta assim que
um novo conteúdo dos títulos selecionados for
publicado.
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Alertas de e-mail dos Expert
Daily Briefings
Certifique-se de que está conectado (a) em seu
perfil de usuário.
1. Visite emerald.com/insight/content/briefings
e clique no botão “Subscribe” (Inscrever-se
para configurar os alertas. Com isso, o botão
se tornará branco. Caso deseje cancelar
a inscrição, basta clicar no botão novamente
(a partir deste momento, você não receberá
mais alertas).
Em seguida, você começará a receber o alerta
dos Expert Daily Briefings por e-mail.
Visualizar o guia completo dos Expert Daily
Briefings
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Gerenciar seu perfil de usuário
Na área do seu perfil, você pode rever suas
preferências e cancelar a inscrição de alertas.
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Clique no link “Profile” (Perfil) na parte superior
da página.
1. N
 a área do perfil, você pode visualizar a lista
completa dos seus alertas de conteúdo.
2. Você também pode alterar sua senha
e adicionar OANs (se relevante).
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Salvar pesquisas através de seu
perfil de usuário
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A função salvar pesquisa é especialmente útil
quando os critérios de pesquisa usados são
complexos. Com isso, você poderá salvar os
resultados para analisá-los novamente mais
tarde.
1. V
 ocê pode salvar qualquer pesquisa clicando
no link “Save this search” (Salvar esta pesquisa).
2. As pesquisas podem ser recuperadas
e gerenciadas com o link “Saved searches”
(Pesquisas salvas) na barra de navegação
superior.
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Guias Emerald insight
Em caso de problemas para acessar
o conteúdo na plataforma Emerald
Insight, entre em contato com
o administrador da sua biblioteca.

Para visualizar todos os guias da plataforma emerald.com/insight,
acesse: emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight
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