
Account  
Management Portal

คู่่�มือืสำำ�หรับัใช้้อ�้งอิงอย่��งรัวดเรัว็สำำ�หรับัผู้่้ดแ่ลรัะบบ
เกี่่�ย่วกี่บัวธิี่ ใช้้สำ�วนกี่�รัดแ่ลรัะบบของสำถ�บันของ

แพลตฟอรัม์ืเพื�อกี่�รัวจิัยั่ของ Emerald Insight

คู่่�มืือการ
ใช้้งาน

Account Management Portal (AMP) หรัอืพอรัท์ัลักี่�รัจัดักี่�รับัญช่้ ช้�วย่ใหผู้้่ด้แ่ลรัะบบของสำถ�บันสำ�มื�รัถจัดักี่�รัแหล�งขอ้มืล่ของ Emerald ทัั �งหมืดได้ ในทั่�เดย่่ว
โดย่กี่�รัเข�้ส่ำ�รัะบบดว้ย่โปรัไฟล์ผู้่้ ใช้้ของตนเอง ใน AMP คู่ณุสำ�มื�รัถ:

• ตรัวจัสำอบรั�ย่ละเอย่่ดบัญช่้ของสำถ�บันของคู่ณุ

• ดร่ั�ย่กี่�รัทัรัพัย่สิ์ำนของสำถ�บนัในขณะนั�น

• เข�้ถงึขอ้มืล่และรั�ย่ง�นกี่�รัใช้้ง�น

• ตรัวจัสำอบรั�ย่ละเอย่่ดกี่�รัยื่นย่นัตวัตน

เรั�ขอแนะนำ�ใหส้ำถ�บนัต��งๆ มือบหมื�ย่ใหบ้คุู่ล�กี่รัมื�กี่กี่ว��หนึ�งคู่นทัำ�หน้�ทั่�เป็นผู้่ด้แ่ลรัะบบ เพื�อใหเ้รั�สำ�มื�รัถรับัรัองไดว้��ขอ้มืล่สำำ�คู่ญัต��งๆ ท่ั�เกี่่�ย่วกี่บัแพลตฟอรัม์ื
หรัอืแหล�งข้อมืล่ของคู่ณุจัะถก่ี่สืำ�อสำ�รัไปย่งัผู้่้ทั่�เก่ี่�ย่วขอ้ง

การการยืืนยัืนตััวตันผ่�านสองขัั้�นตัอน

AMP ใช้้กี่�รัย่นืย่นัตวัตนผู้��นสำองขั �นตอน (2FA) ต�มืมื�ตรัฐ�นอตุสำ�หกี่รัรัมืเพื�อเพิ�มืคู่ว�มืมืั�นคู่งปลอดภัยั่ของบัญช่้ออนไลน์ของคู่ณุ ซึึ่�งหมื�ย่ถงึกี่�รัลงทัะเบย่่นอุ
ปกี่รัณ์สำมื�รัท์ัโฟนหรัอืแท็ับเล็ตทั่�คู่ณุจัะตอ้งม่ืตดิตวัเมืื�อคู่ณุเข�้ส่ำ�รัะบบของ AMP

ห�กี่คู่ณุใช้้ง�นอเ่มืลรั�วมืในกี่�รัจัดักี่�รัดแ่ลบญัช่้ (เช้�น eresourcesadmin@) หรัอืไมื�สำ�มื�รัถจับัคู่่� โทัรัศััพทัม์ือืถอืในจัดุปรัะสำงคู่น่์� ได ้โปรัดตดิต�อฝ่� �ย่บรักิี่�รัลก่ี่คู่�้ 
(support@emerald.com) เพื�อขอคู่ว�มืช้�วย่เหลอื

ข้ั้อสำาคัู่ญ
คู่ณุเคู่ย่ลงทัะเบย่่นเป็นผู้่ด้แ่ลรัะบบสำำ�หรับัสำถ�บันของคู่ณุหรัอืไมื�

• เคู่ยื: เข�้ส่ำ�รัะบบทั่� www.emerald.com/login เพื�อเข�้ถึง Account Management Portal

• ไมื�เคู่ยื: ลงทัะเบย่่นโปรัไฟล์ผู้่้ ใช้้ทั่� www.emerald.com/register แลว้ตดิต�อฝ่� �ย่ดแ่ลลก่ี่คู่�้ (support@emerald.com) เพื�อใหเ้รั�สำ�มื�รัถเชื้�อมืโย่งโปรัไฟลผ์ู้่้
ใช้้ของคู่ณุเข�้กี่บับญัช่้ของสำถ�บันได้

เมืื�อย่นืย่นักี่�รัเชื้�อมืโย่งน่�แลว้ คู่ณุจัะสำ�มื�รัถเข�้ส่ำ�รัะบบและใช้้ Account Management Portal ได้
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1)  ไปทั่�หน้�จัอสำำ�หรับัเข�้ส่ำ�รัะบบของ AMP:  
www.emerald.com/login และป้อนชื้�อผู้่้ ใช้้และรัหัสำ
ผู้��นของคู่ณุสำำ�หรับัโปรัไฟล์ Emerald แล้วคู่ลกิี่  
‘Login ’  ซึึ่�งจัะนำ�คู่ณุไปส่ำ�หน้�หลกัี่ของ Insight จั�กี่นั�น
ใหเ้ลอืกี่ ‘Account Management Portal’ จั�กี่แถบนำ�ทั�ง
ด�้นบนสุำด

ขั �นแรักี่ คู่ณุจัะตอ้งด�วน์ โหลดและตดิตั �งแอปพลิเคู่ชั้นสำำ�หรับักี่�รัย่นืย่นัตวัตน อย่��งเช้�น Google Authenticator หรัอื Authy ลงบนอปุกี่รัณ์ของคู่ณุ ย่กี่ตวัอย่��งเช้�น
 คู่น้ห�ใน Apple App Store หรัอื Google Play โดย่ใช้้คู่ำ�ว��แอปพลิเคู่ชั้นสำำ�หรับักี่�รัย่นืย่นัตวัตน จัะม่ืตวัเลือกี่ต��งๆ ใหคู้่ณุเลอืกี่ หรัอืสำถ�บนัอ�จัแนะนำ�แอปพลเิคู่ชั้นทั่�
คู่ณุคู่วรัใช้้ ใหก้ี่บัคู่ณุ

เมืื�อคู่ณุไดต้ดิตั �งแอปพลเิคู่ชั้นสำำ�หรับักี่�รัยื่นย่นัตวัตนแล้ว คู่ณุสำ�มื�รัถสำรั�้ง 2FA ได้ โดย่กี่�รัปฏิิบตัติ�มืขั �นตอนต�อไปน่�:

2)  กี่�รัสำรั�้ง 2FA ขั �นแรักี่ตอ้งตั �งชื้�อใหก้ี่บัอปุกี่รัณ์ทั่�คู่ณุ
จัะใช้้ ในกี่�รัย่นืย่นัตวัตน ย่กี่ตวัอย่��งเช้�น ‘work’  หรัอื
 ‘iPhone’ แลว้คู่ลกิี่ ‘Next’

ข้ั้อสำาคัู่ญ: คุู่ณต้องสำร้ั�งโปรัไฟล์และลงทัะเบ่ย่นเป็นผู้่้ด่แลรัะบบไว้
แล้วกี่�อนท่ั�คุู่ณจัะสำ�มื�รัถเข้�ถึง AMP ได้access the AMP.

3)  เปิดแอปพลเิคู่ชั้นสำำ�หรับักี่�รัยื่นย่นัตวัตนบนอปุกี่รัณ์
ของคู่ณุและสำแกี่นรัหสัำ QR หรัอืป้อนรัหสัำด�้นล��งดว้ย่
ตนเองเพื�อสำรั�้ง 2FA สำำ�หรับั Emerald Insight บน
แอปพลเิคู่ชั้น คู่ลกิี่ ‘Finish’ เพื�อไปยั่งหน้�หลกัี่ของ 
AMP ต�อไป
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4)  ในกี่�รัเข�้ส่ำ�รัะบบคู่รัั �งต�อไป หลังจั�กี่ทั่�ป้อนชื้�อผู้่้ ใช้้และรัหสัำผู้��นของคู่ณุและคู่ลิกี่ ‘Account Management Portal’’ ทั่�ด�้นบนสุำดของหน้�หลกัี่ของ Insight แลว้ จัะขอให้
คู่ณุป้อนรัหสัำ 6 หลกัี่ทั่�แอปพลิเคู่ชั้นสำำ�หรับักี่�รัยื่นย่นัตวัตนทั่�สำรั�้งใหก้ี่บัคู่ณุ ป้อนรัหัสำนั�นและคู่ลิกี่ ‘Verify’ เพื�อไปยั่งหน้�หลกัี่ของ AMP ต�อไป

การจััดการอุปกรณ์์ 2FA ขั้องคุู่ณ์

สำ�มื�รัถสำรั�้ง 2FA ไดบ้นอปุกี่รัณ์หล�ย่เคู่รัื�อง อปุกี่รัณ์แต�ละเคู่รัื�องทั่�คู่ณุใช้้ตอ้งตดิตั �งแอปพลิเคู่ชั้นสำำ�หรับักี่�รัย่นืย่นัตวัตนไวแ้ลว้ กี่�รัเพิ�มืหรัอืลบอปุกี่รัณ์ทั่�คู่ณุจัะใช้้
สำำ�หรับั 2FA ใหเ้ลอืกี่ ‘Manage devices’ จั�กี่หน้�หลักี่ของ AMP

คู่ณุสำ�มื�รัถเพิ�มือปุกี่รัณ์ ใหมื�หรัอืลบอปุกี่รัณ์ทั่�ลงทัะเบย่่นไวแ้ลว้ได ้กี่�รัเพิ�มือปุกี่รัณ์ ใหท้ัำ�ตั �งแต�ขั �นตอนทั่� 2 ด�้นตรังข�้มื



รายืละเอียืดองค์ู่กร
สำ�วนน่�แสำดงรั�ย่ละเอย่่ดเบื �องตน้เก่ี่�ย่วกี่บัสำถ�บันของคู่ณุทั่� Emerald ไดบ้นัทักึี่ไว้

ห�กี่ตอ้งกี่�รัแกี่้ ไขรั�ย่ละเอย่่ดเหล��น่� กี่รัณุ�ตดิต�อฝ่� �ย่ดแ่ลล่กี่คู่�้ทั่� support@emerald.com

หมื�ย่เหต:ุ ‘Organisation ID’ มื่ ไวส้ำำ�หรับักี่�รัอ�้งอิงภั�ย่ในของ Emerald และไมื�สำ�มื�รัถเปล่�ย่นแปลงได้

การใช้้ Account Management Portal 
หลงัจั�กี่ทั่�เข�้ส่ำ�รัะบบสำำ�เรัจ็ัแลว้ คู่ณุจัะเห็นหน้�หลักี่ของ AMP จั�กี่หน้�น่�คู่ณุสำ�มื�รัถ:

• ตรัวจัสำอบรั�ย่ละเอย่่ดบัญช่้ของสำถ�บันของคู่ณุ

• ดร่ั�ย่กี่�รัทัรัพัย่สิ์ำนของสำถ�บนัของคู่ณุในขณะนั�น

• เข�้ถงึตวันับขอ้มืล่และรั�ย่ง�นกี่�รัใช้้ง�น

• ตรัวจัสำอบรั�ย่ละเอย่่ดกี่�รัยื่นย่นัตวัตน
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รายืละเอียืดการยืืนยัืนตััวตัน
รั�ย่กี่�รับนัทักึี่รั�ย่ละเอย่่ดกี่�รัย่นืยั่นตวัตนทั่�อนุญ�ตใหผู้่้้ ใช้้ ในสำถ�บนัของคู่ณุเข�้ถงึ Emerald Insight

ผู้่ด้แ่ลรัะบบคู่วรัตรัวจัสำอบรั�ย่ละเอ่ย่ดเหล��น่�และห�กี่ตอ้งกี่�รัปรับัปรังุแกี่้ ไขขอ้มืล่ กี่รัณุ�ตดิต�อฝ่� �ย่ดแ่ลลก่ี่คู่�้ (support@emerald.com)

กี่�รัย่นืย่นัตวัตนทั่� ไมื�ถก่ี่ตอ้งอ�จัสำ�งผู้ลต�อกี่�รัเข�้ถงึ Emerald Insight ของคู่ณุ

1) ช้�วง IP ทีี่�อนุญาตั

แสำดงรั�ย่กี่�รัของช้�วง IP ทัั �งหมืดท่ั�กี่ำ�หนดใหกั้ี่บ
สำถ�บนัของคู่ณุ ห�กี่คู่ณุใช้้ IPv6 ซึึ่�งไมื� ไดอ้ย่่� ในรั�ย่กี่�รั 
กี่รัณุ�แจัง้ฝ่� �ย่ดแ่ลลก่ี่คู่�้  
(support@emerald.com). กี่�รัไมื�ม่ืข้อม่ืลน่� ใน
บนัทักึี่ อ�จัขดัขว�งกี่�รัเข�้ถงึ Emerald Insight ได้

2) IP ทีี่�ถู่กบล็อก

เมืื�อตรัวจัพบกี่จิักี่รัรัมืทั่�ผู้ดิปกี่ตบิน Emerald Insight 
จัะทัำ�กี่�รับล็อกี่ IP ของผู้่้ ใช้้ ห�กี่มืก่ี่�รัลงทัะเบย่่น IP 
กี่บัสำถ�บนัของคู่ณุ จัะเก็ี่บรั�ย่ละเอย่่ดไวท้ั่�น่� เพื�อเป็น
ขอ้มืล่ กี่รัณุ�ตดิต�อ support@emerald.com

เพื�อแกี่้ ไขปัญห�กี่�รัเข�้ถงึทั่�เกี่ดิขึ �น

3) URL ขั้องผ้่่อ้างอิงทีี่�อนุญาตั

ถ�้มื ่เมืน่น่�แสำดงรั�ย่กี่�รั URL ของผู้่อ้้�งองิท่ั�สำถ�บันของคู่ณุอนุญ�ต

4) Shibboleth & OpenAthens

ขอ้มืล่ Shibboleth หรัอื OpenAthens ท่ั�ลงทัะเบย่่นไวจ้ัะแสำดงท่ั�น่�  กี่รัณุ�ตดิต�อฝ่� �ย่ดแ่ลลก่ี่คู่�้ (support@emerald.com) ห�กี่ตอ้งกี่�รัปรับัปรังุแกี่้ ไขขอ้มืล่ หรัอื
ห�กี่คู่ณุตอ้งกี่�รัลงทัะเบย่่น ID ของหน�วย่ง�นของคู่ณุสำำ�หรับักี่�รัเข�้ถงึนอกี่มืห�วทิัย่�ลยั่
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5)  หมืายืเลขั้การเข้ั้าถึูงองค์ู่กร (OANs)

ถ�้มื ่สำ�วนน่�แสำดงหมื�ย่เลขกี่�รัเข�้ถึงองคู่ก์ี่รั (OAN) ทั่�กี่ำ�หนดใหกั้ี่บสำถ�บนัของคู่ณุ

หมืายืเลขั้การเข้ั้าถึูงองค์ู่กร (OAN) คืู่ออะไร

หมื�ย่เลขกี่�รัเข�้ถงึองคู่ก์ี่รั (OAN) รัองรับักี่�รัเข�้ถง่นอกี่มืห�วทิัย่�ลยั่ในกี่รัณ่ท่ั� ไมื�มืท่ั�งเลอืกี่อื�น (เช้�น Shibboleth หรัอื Google CASA) รัหัสำกี่�รัเข�้ถงึจัะเชื้�อมื
โย่งบญัช่้ โปรัไฟล์สำ�วนบคุู่คู่ลกี่บัสำถ�บันหรัอืองคู่ก์ี่รั เพื�อใหบ้คุู่คู่ลสำ�มื�รัถเข�้ถงึแหล�งขอ้มืล่ของ Emerald นอกี่มืห�วทิัย่�ลยั่ได ้ห�กี่คู่ณุตอ้งกี่�รัข้อมืล่เพิ�มืเตมิื กี่รัณุ�
ตดิต�อฝ่� �ย่ดแ่ลลก่ี่คู่�้

ทัรัพัย่สิ์ำนรัวมืถงึกี่�รัเป็นสำมื�ชิ้กี่ว�รัสำ�รั กี่�รัเป็นสำมื�ชิ้กี่ eJournal, eBook และคู่อลเลกี่ชั้นกี่รัณ่ศึักี่ษ�ต��งๆ เช้�น Emerald Backfiles และผู้ลติภัณัฑ์ท์ั่� ใหเ้คู่รัดติใน
กี่�รัด�วน์ โหลด เช้�น Emerald Research Pass

ที่รพัย์ืสนิ
ทั่�น่�คู่ณุจัะเห็นรั�ย่กี่�รัของผู้ลติภััณฑ์์ ในขณะนั�นทั่�สำถ�บนัของคู่ณุสำ�มื�รัถเข�้ถงึได ้ขอ้มืล่จัะตรังกี่บัรั�ย่กี่�รัทั่�แสำดงภั�ย่ใต ้’My Products’ บน Emerald Insight

ติัดตั�อ Emerald ทีี่� support@emerald.com

หากคุู่ณ์คิู่ดว�าที่รพัย์ืสนิขั้องคุู่ณ์ไมื�ตัรงกับบันทึี่กทีี่�แสดงทีี่�นี�
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เนื�องจั�กี่มืล่งิกี่ ์‘My Products ’ บน Emerald Insight คู่ณุสำ�มื�รัถขย่�ย่มืมุืมืองเพื�อแสำดงจัำ�นวนของบทัคู่ว�มืของเนื�อห�ท่ั�มือ่ย่่� ในผู้ลติภัณัฑ์แ์ต�ละอย่��ง สำำ�หรับัคู่อล
เลกี่ชั้น คู่ณุสำ�มื�รัถดหั่วขอ้ทั่�ม่ืและจัำ�นวนของบทัคู่ว�มืของเนื�อห�ของแต�ละหวัขอ้ได้

สำำ�หรับัลก่ี่คู่�้ Research Pass บทัสำรัปุแสำดงใบอนุญ�ตทั่�ย่งัใช้้ ไดแ้ละหมืดอ�ยุ่แลว้ จัำ�นวนของเคู่รัดติทั่�ซืึ่ �อและจัำ�นวนของเคู่รัดติคู่งเหลือ

1)  เลอืกี่รั�ย่ง�นทั่�คู่ณุตอ้งกี่�รัจัะจัดัทัำ� กี่รัณุ�ตรัวจัสำอบใหแ้น� ใจัว��คู่ณุเลอืกี่รั�ย่ง�น R4 หรัอื R5 ทั่�เหมื�ะสำมืจั�กี่วนัทั่�ซึึ่�งรัะบไุว้ ในรั�ย่กี่�รัเลอืกี่แบบดงึลง 

รายืงาน COUNTER
ใช้้สำ�วนน่�เพื�อจัดัทัำ�รั�ย่ง�นกี่�รัใช้้ง�นภั�ย่ในสำถ�บันของคู่ณุ



2)  เลอืกี่ตวักี่รัองต��งๆ เพื�อปรับัรั�ย่ง�นของคู่ณุต�มืคู่ว�มืตอ้งกี่�รัโดย่กี่�รัเลือกี่ปรัะเภัทัของกี่�รัเข�้ถงึทั่�ตอ้งกี่�รั กี่�รัทัำ�เคู่รัื�องหมื�ย่ถก่ี่ในกี่ล�อง ‘include column’ จัะ
แย่กี่คู่��ต��งๆ สำำ�หรับัตวักี่รัองทั่�เลอืกี่ 

3)  เลอืกี่ช้�วงวนัทั่�และคู่ลกิี่ ‘View’ ห�กี่ไมื�ม่ืรั�ย่ง�นในวนัทั่�ทั่�คู่ณุเลอืกี่จัะมืข่อ้คู่ว�มืแจัง้ใหท้ัรั�บ

4) สำ�มื�รัถสำ�งออกี่รั�ย่ง�นในรัป่แบบของไฟล์ Excel XLS ได้

5)  ห�กี่คู่ณุสำ�มื�รัถเข�้ถงึบรักิี่�รัทั่�เข�้กัี่บ SUSHI ได ้คู่ณุสำ�มื�รัถกี่ำ�หนดคู่��ใหบ้รักิี่�รันั�นดงึขอ้มืล่สำถติกิี่�รัใช้้ง�นจั�กี่เรั�ได้ โดย่อตัโนมืตั ิคู่ลกิี่ปุ� มื ‘Sushi’ เพื�อแสำดง
ขอ้มืล่ทั่�บรักิี่�รัดงักี่ล��วตอ้งกี่�รั

20946 11/20

สำาหรบัข้ั้อม่ืลเพิ�มืเติัมืเกี�ยืวกับรายืงานการใช้้งาน COUNTER ข้ั้อม่ืลสำาหรบัการเปิดใช้้งานที่รพัย์ืสนิขั้องคุู่ณ์ในโซล่ชั้น Discovery และ
การเข้ั้าถึูงและการยืืนยัืนตััวตัน กรณุ์าไปทีี่�พอรทั์ี่ลฝ่� ายืด่แลล่กคู้่าขั้องเราหรอืส�งอีเมืลไปทีี่� support@emerald.com

ตัิดตั�อเราหากตั้องการคู่วามืช้�วยืเหลือ
หากคูุ่ณ์ตั้องการขั้้อมื่ลเพิ�มืเตัิมื กรุณ์าตัิดตั�อเราที่ี�: 
support@emerald.com

ด่แหล�งขั้้อมื่ลขั้องบรรณ์ารักษ์ที่ั้งหมืดใน emerald.com/insight 
ได้ที่ี�: emeraldpublishing.com/guides

insight คู่่�มืือสำำ�หรับั 

ช้�วยืเราพัฒนา
ข้ั้อเสนอแนะทัี่�งหมืดเป็นสิ�งสำาคัู่ญทีี่�ช้�วยืให้เราส�งมือบฟีีเจัอรแ์ละ 

การที่ำางานตั�างๆ ทีี่�ผ้่่ ใช้้ขั้องเราต้ัองการ คู่ลิกปุ� มื ‘Feedback  เพื�อแจ้ัง 

ให้เราที่ราบว�าคุู่ณ์คิู่ดอยื�างไรกับ Account Management Portal

mailto:support%40emerald.com?subject=

