Vaš profil

Podpora strankam

Prostor po vaši meri:

Če potrebujete več informacij, se obrnite na oddelek za
podporo strankam podjetja Emerald.

Vaši zaznamki
Na strani za urejanje zaznamkov lahko pregledujete,
ustvarjate nove in urejate obstoječe zaznamke.

E-pošta: support@emeraldinsight.com

Pogosta vprašanja
1. Kako od doma dostopam do spletišča podjetja Emerald?

Povzetki in novice
Prijava in urejanje naročnin sta na voljo na strani za
povzetke in novice. Emerald tedensko po elektronski
pošti pošilja povzetke vsebin revij, izdanih vsak teden. Na voljo
je tudi izbor novic, ki pokrivajo široko paleto interesnih področij.
Opomniki za kazala vsebine
Naročite in urejajte vaše opomnike na strani
za opomnike za kazala vsebine. Prijavite se na
opomnike za kazala vsebine vaših izbranih revij; stran s
kazalom boste dobili po e-pošti takoj, ko bo na spletu dostopna
nova številka.
Priljubljene
Svoj seznam priljubljenih lahko urejate na strani za
priljubljene. Svoje priljubljene revije in knjige shranite
s klikom na naslov, kar vas bo preusmerilo na zadnjo številko
revije oziroma na seznam knjižnih izdaj, kjer lahko izberete
»Add to Favourites« (dodaj med priljubljene).
Opomniki za shranjena iskanja
Upravljajte s svojimi opomniki na strani za opomnike
za shranjena iskanja. Iskanje se bo izvajalo
samodejno, rezultate pa boste prejeli po elektronski
pošti.

Glede dostopa od doma se pozanimajte pri svojem knjižničarju
– razložil vam bo, kako lahko dostopate do spletišča prek
računalnika, ki ni v sklopu univerze.
2. Kaj je Emerald EarlyCite?
To je spletna storitev podjetja Emerald, ki vam omogoča dostop
do prispevkov v revijah pred njihovo uradno objavo.
3. Kaj je Emerald Backfiles?
Arhiv, ki mogoča iskanje po 68.000 člankih v zapisu PDF iz
več kot 120 revij, vse do 1. številke 1. izdaje. Za dodatne
informacije obiščite: http://info.emeraldinsight.com/backfiles
4. Kaj pa, če bom potreboval(a) posebna programska orodja
za objavo in urejanje bibliografij?
Bibliografske reference si lahko prenesete na svoj računalnik v
zapisu ASCII s posebno možnostjo v rubriki »Your profile«.
5. Kako kupim članek?
Za nakup posameznih člankov si morate ustvariti uporabniški
račun na strani Moj profil (»Your Profile«).
Obširnejša navodila za nakup člankov lahko najdete na
naslovu: http://info.emeraldinsight.com/products/subs/
article_purchasing_guide.doc
6. Kako dobim članek, ki sem ga kupil?
Članek boste prejeli po elektronski pošti v zapisu PDF ali
HTML takoj po nakupu.
Ali lahko naročam po telefonu?

Navodila po
korakih
za dostop do e-zbornikov
(ejournals), serij e-knjig (eBook
Series) in ostalih virov prek ene
same integrirane platforme
www.emeraldinsight.com

Ne, naročil po telefonu žal ne sprejemamo. Če imate kakršne
koli težave pri spletnem nakupovanju, vas prosimo, da se
obrnete na naš oddelek za podporo, ki vam bo pomagal pri
nakupu.
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Research you can use

Prijava
Pojdite na www.emeraldinsight.com

Nasveti za iskanje in pregledovanje:

Vnesite svoje uporabniško ime (username) in geslo
(password).

Če izberete rubriko »My Subscribed Content«
(moje naročene vsebine) pri naprednem iskanju ali
pregledovanju, bodo med rezultati le vsebine, do katerih
imate poln dostop.

Iskanje
•

Vpišite želeno besedo ali besedno zvezo v iskalno polje
»Search for« (išči),

•

v spustnem meniju izberite vrsto vsebine, na katero želite
omejiti iskanje,

•

izberite gumb »Go« (pojdi).

Napredno iskanje
•

Izberite »Advanced search« (napredno iskanje) v meniju
na svoji levi,

Pri iskanju se izogibajte uporabi pogosto uporabljenih
besed brez konteksta. Iskanje besede »management«,
na primer, izpiše 115.000 člankov iz revij. Če je le
mogoče, za iskanje uporabite več kot eno besedo.

•

Če želite v iskanje vključiti tudi EarlyCite in Backfiles, s
kljukico označite ustrezno polje.

•

Izberite možnost »Search« (iskanje).

•

Rezultati iskanja so razvrščeni po vrsti vsebine:

•

z zavihki na vrhu strani določite vrsto vsebine, na katero
želite omejiti iskanje,

- revije

•

vpišite želeno besedo ali besedno zvezo v iskalno polje
»Search for«,

- bibliografske baze podatkov

•

natančneje omejite svoje iskanje z izbiro polja, ki vas
zanima,

•

izberite želeno različico iskanja izmed »All« (vse), »Any«
(kar koli) ali »Phrase« (besedna zveza):

»All« – iskanje po vseh besedah, ki ste jih vnesli.

Pregledovanje
Če želite videti vsebino posamezne revije ali knjižne zbirke
ali pa želite najti revije ali knjižne zbirke z določenega
vsebinskega področja, uporabite možnost »Browse« (brskaj).
Pregledujete lahko revije, knjižne zbirke, recenzije in povzetke
(bibliografska baza podatkov), in sicer:
•

pod možnostjo »Browse« na levem meniju izberite bodisi
»Books & Journals« (knjige in revije) ali »Bibliographic
Databases« (bibliografske baze podatkov),

•

Naslovi pod »Books & Journals« so razvrščeni po
abecedi, lahko pa jih pregledujete tudi po tematiki, saj so
taksonomske kategorije na voljo na isti strani.

•

Pri pregledovanju »Bibliographic Databases« so vidni
rezultati tako za Emerald Reviews kot tudi za Emerald
Abstract Products.

- knjige
- spletne strani
•

Na strani z rezultati lahko izvedete novo iskanje,
prilagodite svoje iskalne kriterije ali shranite svoje iskanje
(za več informacij o shranjevanju iskanj glejte svoj profil
oz. »Your profile«).

Primer:

Rezultati iskanja

Če iščete po dveh besedah, bodo rezultati vsebovali obe
besedi, četudi ne bosta nujno skupaj.

Primer:

»Any« – iskanje po kateri koli vpisani besedi ali besedah.
Primer:
Če iščete po dveh besedah, boste dobili rezultate za vsako
posamezno besedo posebej.
»Phrase« – iskanje po natančni besedni zvezi, tako kot je
napisana.

Pomen ikon
Do tega elementa imate dostop
Backfiles

Logični operatorji
Za dostop do logičnih operatorjev kliknite na »more options«
(več možnosti):
•

»AND« – rezultati bodo vsebovali vse vpisane pojme,

•

»OR« – rezultati bodo vsebovali katerega koli od vpisanih
pojmov,

•

»NOT« – rezultati bodo vsebovali en pojem, drugega pa
ne.

•

Poleg naštetega lahko iskanje omejite tudi po letu izdaje.

EarlyCite
Samo povzetek
Ta knjiga/revija je bila dodana med
»Favourites« (priljubljene), ki jih lahko urejate v
razdelku »Your profile«.

