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1. Tenha disponível o seu número de subscritor
  Trata-se normalmente de um número com 8 ou 12 dígitos. Caso o 

seu número possua menos de 8 dígitos, deverá colocar um prefixo 
com até quatro “0”, conforme necessário. Caso possua mais do que 
um número de subscritor poderá activar cada um individualmente. 
Poderá ser capaz de consolidar todas as suas subscrições sob apenas 
um número - contacte o Serviço de Apoio ao Cliente (consulte 
abaixo).

2. Decida os pormenores de contacto e a palavra passe
  Necessitamos de um contacto, uma morada e um endereço válido 

de e-mail. Idealmente, o endereço de e-mail deverá ser um endereço 
partilhado de maneira a que alterações de equipa não tenham 
qualquer impacto na gestão da sua conta (p.ex., library@institute.
edu). Necessitará também de escolher uma palavra-passe que será 
apenas para utilização por parte do Administrador da Biblioteca.

3. Identifique os endereços de IP que deseja registar
  Possui o direito de registar os pormenores de IP para um acesso à 

totalidade do local para a sua subscrição. Os endereços de IP deverão 
estar registados no nome da sua instituição e não num servidor proxy 
público. O seu Departamento de IT: deverá ser capaz de lhe fornecer 
os endereços de IP dos computadores existentes na sua instituição 
e confirmar se existe ou não um servidor proxy em utilização. Para 
obter mais informações consulte a secção de Ajuda com endereços IP 
em www.oxfordjournals.org/register.

4. Registar-se com My Account
  Visite www.oxfordjournals.org/register e seleccione a ligação 

“New Users”. Preencha os seus pormenores e siga as instruções 
online para efectuar o registo. 

5. Adicionar novas/gerir subscrições
  Seleccione “Manage your Subscriptions” e introduza o(s) seu(s) mais 

recente(s) número(s) de subscrição institucional. A lista completa de 
revistas associada a esse número irá então surgir. 

6. Introduza os seus endereços de IP
  Caso seja a primeira vez que activa uma subscrição, será conduzido 

aos endereços de IP da sua instituição. Quando adicionar mais 
subscrições, os endereços de IP que tiver introduzido anteriormente 
serão aplicados a cada nova subscrição. Deverá agora ser capaz de 
aceder a conteúdo.

As nossas revistas podem agora também ser acedidas através de Shibboleth 
por parte de instituições subscritoras que sejam membros da UK Access 
Management Federation. É possível activar este acesso em seu nome
pelo nosso departamento de serviço de apoio ao cliente. Consulte 
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/shibboleth.html 

Para mais informações, visite:
www.oxfordjournals.org/for_librarians/subscriptions.html

Contacte-nos
Se possuir quaisquer dúvidas no respeita as suas subscrições online, 
contacte a sua equipa regional de Serviço de Apoio ao Cliente listada 
no nosso website: www.oxfordjournals.org/contact_us.

Tenha em atenção que a informação incluída neste folheto
informativo está correcta à data de impressão (Janeiro de 2011).
Lembre-se que para obter informações mais actualizadas deverá
também consultar o nosso website www.oxfordjournals.org/help.

Assim que tiver lido cuidadosamente e concordado com a nossa licença de local institucional (os pormenores podem 
ser encontrados em www.oxfordjournals.org/librarians/licence_options.html), complete os seguintes passos:
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Ao subscrever uma ou mais das nossas revistas apenas na versão online 
ou na versão impressa e online, quer directamente com a Oxford 
Journals quer através de um agente de subscrição, necessitará de activar 
o seu acesso online através do nosso website. O seu acesso online é 
gerido sob uma única característica de administração apelidada de 
My Account que necessita apenas de um nome de utilizador e uma 
palavra passe. Utilize My Account para: 

•	 gerir	e	activar	as	suas	subscrições
•	 gerir	preferências	de	alerta
•	 visualizar	estatísticas	de	utilização	compatíveis	com	COUNTER
•	 gerir	o	seu	IP	e	definições	Athens
•	 manter	o	seu	URL	aberto	e	a	informação	de	marcação	da	biblioteca

Benefícios de activar o acesso
directamente connosco: 

•	 	Permitir	o	acesso	aos	utilizadores	da	biblioteca	às	subscrições	online	
pelas quais pagou a partir de qualquer percurso online que tenham 
seleccionado

•	 Visualizar	estatísticas	de	utilização	compatíveis	com	COUNTER	3	
•	 	Reveja	e	edite	os	seus	intervalos	de	IP	e	o	seu	acesso	remoto	através	

de Athens e Shibboleth 
•	 	Activar	as	ligações	de	referência	que	dirigem	os	utilizadores	da	sua	

instituição	para	os	seus	servidores	locais	de	ligações	com	OpenURL
•	 Ligação	gratuita	para	outro	conteúdo	HighWire	
•	 	As	opções	de	controlo	de	acesso	significam	que	poderá	permitir	aos	

utilizadores da biblioteca o acesso ao conteúdo de revistas para a sua 
instituição sem palavras-passe e nomes de utilizador individuais

•	 	Actualize	rapidamente	o	catálogo	da	sua	biblioteca	utilizando	
ficheiros de metadados 

Se já dispõe de acesso através de um agente, poderá possivelmente estar 
a perder alguns ou a totalidade dos benefícios que teria caso tivesse 
activado o acesso directamente connosco. 

Maximizar a utilização na sua instituição do conteúdo pelo qual pagou

Página de início de sessão My Account
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