To Twoja
podróż
Jak mogę stworzyć swój
własny profil użytkownika
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Jak mogę dopasować
moją podróż z profilem
użytkownika?
Dzięki profilowi użytkownika możesz ustawić
powiadomienia o treściach i zapisywać wyniki
wyszukiwania do przejrzenia w późniejszym
czasie. W niektórych przypadkach profil
użytkownika jest używany do uzyskania
dostępu do treści, do których jesteś
uprawniony przez swoją instytucję.

Rejestracja nowego profilu
emerald.com/insight/register
Każdy może utworzyć profil na Emerald
Insight – to szybkie i proste. Należy jednak
pamiętać, że profil użytkownika nie umożliwia
natychmiastowego i automatycznego dostępu
do treści (o ile nie używa się go z OAN, patrz
następna strona). Aby uzyskać dostęp do
treści, konieczne jest również uwierzytelnienie
za pomocą metody wybranej przez Twoją
instytucję.
1. Na stronie głównej należy wybrać „Register”
(Zarejestruj).
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Rejestracja nowego profilu
ciąg dalszy…
2. Wprowadź swoje dane w odpowiednich
polach.
3. Podaj numer dostępowy organizacji (jeżeli
dotyczy, poniżej znajdują się dodatkowe
informacje dotyczące tych numerów).
4. Zaznacz pole, jeśli chcesz otrzymywać
e-maile marketingowe.
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5. Ta informacja opisuje, co umożliwia Ci profil
użytkownika.
6. Zaznacz pole zgody na przestrzeganie
naszego Regulaminu oraz Polityki
prywatności, a następnie kliknij „Register”
(Zarejestruj). Wyświetlony zostanie
komunikat o wysłanej do Ciebie wiadomości
e-mail. Otwórz e-mail aktywacyjny.
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Łączenie profilu z numerem dostępowym organizacji (OAN) w celu uzyskania dostępu do treści
Numer OAN to kod dostępu przekazywany przez Twojego bibliotekarza lub administratora organizacji. Za pomocą kodu Twoje konto indywidualne
kojarzone jest z Twoją instytucją lub organizacją, abyś mógł/mogła uzyskiwać dostęp do zasobów Emerald także poza kampusem lub z domu.
W większości przypadków dostęp poza kampusem zostanie automatycznie skonfigurowany przez Twoją instytucję (np. za pomocą Shibboleth,
Open Athens lub CASA). W przeciwnym razie dostęp do zasobów będzie wymagał podania numeru OAN. Otrzymasz go od administratora biblioteki.
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E-mail aktywacyjny
1. Kliknij link „Login” (Zaloguj), aby ustawić
i potwierdzić swoje hasło.
Nastąpi automatyczne przekierowanie na
stronę emerald.com/insight i możliwość
zapisania Twoich danych.
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Logowanie do profilu
emerald.com/insight/login
W przypadku, gdy podczas tworzenia profilu
użytkownika zaznaczysz pola „Remember my
email” (Zapamiętaj mój e-mail) i „Remember
my password” (Zapamiętaj moje hasło), proces
logowania będzie znacznie szybszy za każdym
razem, gdy odwiedzisz Emerald Insight.
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Wszystkie profile zarejestrowane na poprzedniej
platformie emeraldinsight.com zostały przeniesione
wraz z ustawionymi poprzednio preferencjami
dotyczącymi powiadomień. Jeżeli nie aktywowałeś/
aś swojego profilu na nowej stronie, przejdź na stronę:
emerald.com/login i wybierz opcję „Nie pamiętam
hasła”, aby ustawić nowe hasło i reaktywować
swój profil.

1. Jeśli wcześniej zaznaczyłeś/aś, aby
zapamiętać swój adres e-mail, pojawi
się on automatycznie w zielonym polu.
2. W przeciwnym razie należy wpisać ten
sam adres e-mail, który został użyty przy
rejestracji Twojego profilu.
3. Profile można rejestrować za pomocą wielu
adresów e-mail. Należy kliknąć link, aby
utworzyć profil przy użyciu nowego adresu
e-mail lub wyświetlić poprzednio używane
loginy.
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Logowanie do profilu
ciąg dalszy…
3. J
 eśli wcześniej zaznaczyłeś/aś, aby
zapamiętać swoje hasło, zostaniesz
automatycznie zalogowany/a po kliknięciu
zielonego pola z poprzedniej strony.
4. W przeciwnym razie należy wpisać swoje
hasło po wyświetleniu takiej informacji.
5. Jeśli zapomnisz hasła, wystarczy kliknąć link,
aby otrzymać wiadomość e-mail z instrukcją
resetowania.
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Konfiguracja powiadomień
o treściach przy pomocy
profilu użytkownika
Za pomocą swojego profilu możesz na
bieżąco śledzić treść najnowszych czasopism,
serii książkowych i treściami Expert Briefings
bez konieczności ich wyszukiwania czy
przeglądania.

Powiadomienia o treściach
czasopism i książek
Upewnij się, że jesteś zalogowany/a do profilu
użytkownika.
1. Przeglądaj wszystkie czasopisma i serie
książek, aż znajdziesz tytuł, dla którego
chcesz ustawić powiadomienie.
emerald.com/insight/browse/publications
Możesz również przejść z powrotem do
czasopism i książek z konkretnej treści
znalezionej przez wyszukiwanie.
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Powiadomienia o treściach
czasopism i książek
ciąg dalszy…
Na stronie spisu treści wybranego czasopisma lub serii
książkowej znajduje się opcja utworzenia powiadomienia.
2. Należy kliknąć przycisk „Subscribe to table of content
alerts” (Subskrybuj powiadomienia spisu treści), aby
skonfigurować powiadomienia.
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3. S
 powoduje to zmianę koloru przycisku na biały. Jeśli
zdecydujesz się na rezygnację z subskrypcji, wystarczy
ponownie kliknąć przycisk (od tego momentu przestaniesz
otrzymywać dalsze powiadomienia).
4. Otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, gdy
tylko nowe treści dla wybranych przez Ciebie tytułów
zostaną opublikowane.
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Powiadomienia e-mail
o treściach Expert Daily
Briefings
Upewnij się, że jesteś zalogowany/a do profilu
użytkownika.
1. Należy przejść na stronę emerald.com/
insight/content/briefings i kliknąć przycisk
„Subscribe” (Subskrybuj), aby skonfigurować
powiadomienia. Spowoduje to zmianę
koloru przycisku na biały. Jeśli zdecydujesz
się na rezygnację z subskrypcji, wystarczy
ponownie kliknąć przycisk (od tego
momentu przestaniesz otrzymywać
dalsze powiadomienia).
Zaczniesz wtedy otrzymywać powiadomienia
e-mail o treściach Expert Daily Briefings.
Pełny poradnik Expert Daily Briefings.
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Zarządzanie profilem
użytkownika
W obszarze profilu można przeglądać
i rezygnować z subskrypcji preferencji dot.
powiadomień.
Kliknij „Profile” (Profil) na górze strony.
1. W obszarze profilu można zobaczyć pełną
listę powiadomień dot. treści.
2. Można również zmienić hasło i dodać OAN
(jeśli dotyczy).
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Zapisywanie wyszukiwania
za pomocą profilu
użytkownika
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Funkcja zapisywania wyszukiwania jest
szczególnie przydatna, gdy stosowane kryteria
wyszukiwania są złożone. Umożliwia to
zapisanie wyników, aby przejrzeć je później
ponownie.
1. Możesz zapisać dowolne wyszukiwanie,
klikając link „Save this search” (Zapisz to
wyszukiwanie).
2. Wyświetlanie zapisanych wyszukiwań
i zarządzanie nimi odbywa się za
pomocą linku „Saved searches” (Zapisane
wyszukiwania) u góry paska nawigacyjnego.
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Jeżeli masz trudności z dostępem
do treści na platformie insight,
prosimy o kontakt z Twoim
administratorem bibliotecznym.

przewodniki insight
Aby zapoznać się ze wszystkimi przewodnikami
po serwisie emerald.com/insight odwiedź stronę:
emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight
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