
My Account e assistência on-line
Uma demonstração de treinamento 
on-line para ajudar a gerenciar e 
promover seu conteúdo comprado
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1.0
Inscrevendo-se com My Account
Gerenciar suas assinaturas



My Account – O que é a My Account?

• Um login simples oferece acesso para:
– Gerenciar suas assinaturas
– Ativar seu acesso on-line se você for um novo assinante 

(para assinaturas que não sejam de coleção)
– Acessar estatísticas de utilização on-line compatíveis com 

o COUNTER
– Visualizar e atualizar preferências de alerta eletrônico
– Gerenciar seus endereços IP e configurações Athens
– Visualizar ou alterar as configurações OpenURL e 

marca de biblioteca
– Acessar exemplos gratuitos de edições



My Account – Como fazer login?

Na página inicial: 
www.oxfordjournals.org

OU

Diretamente em:
www.oxfordjournals.org/register

http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/register


My Account – Como fazer login?

Login para usuários existentes

Esqueceu seu nome de usuário ou 
senha? Recupere aqui.

Se você for um novo cliente ou 
nunca se inscreveu antes, 
inscreva-se com um novo usuário



Section

2.0
Recursos da My Account?
Gerenciar suas assinaturas



My Account – Quais são os recursos da My Account?

Quando fizer login e/ou se inscrever 
com My Account, o sistema o 
encaminhará para a página inicial da 
My Account.



My Account – Quais são os recursos da My Account?

Na coluna à esquerda é possível 
editar os detalhes pessoais (i.e., 
informações de contato e endereço). 



My Account – Quais são os recursos da My Account?

Os produtos Oxford Journals, 
informações e outros anúncios 
Oxford podem ser exibidos na 
coluna à direita



My Account – Gerencie suas assinaturas

Gerencie suas assinaturas:

• Visualize uma lista das assinaturas 
atuais

• Ative novas assinaturas na conta 
da sua biblioteca



My Account – Gerencie suas assinaturas

• Adicione uma nova assinatura – 
basta inserir o número de 
assinantes, ler e marcar a caixa de 
aceitação da licença on-line, e clicar 
no botão ‘add subscription’.

• Também é possível ver uma lista 
das assinaturas por número de 
assinante e uma lista completa das 
assinaturas atuais da sua instituição 
nesta página.



My Account – Visualizar preferências de alerta

Visualizar preferências de alerta:

•Gerencie e visualize uma lista de 
seus alertas por e-mail, incluindo: 

•Alertas de índice por e-mail 
(eTOCs)

•Alertas CiteTrack



My Account – Visualizar preferências de alerta

• Alertas eTOC – receba alertas por 
e-mail com links para artigos em 
qualquer Oxford journal sempre que 
uma nova edição for publicada on- 
line.

• Para se inscrever para receber um 
alerta eTOC, clique no link ‘Add 
eTOCs’.



My Account – Visualizar preferências de alerta

• Marque a caixa ao lado do 
periódico no qual estiver interessado

• Clique no botão ‘Save eTOCs’ no 
final da página



My Account – Visualizar preferências de alerta

• Assim que estiver inscrito para 
receber um eTOC, você terá a 
opção de adicionar/editar/excluir 
eTOCs em sua página de 
preferências de alertas



My Account – Visualizar preferências de alerta

• Alertas CiteTrack – receba um 
alerta sempre que novos artigos 
forem publicados em qualquer 
Oxford journal ou periódico HighWire 
Press hospedado que corresponda 
aos seus critérios de busca (i.e., 
palavra-chave, autor ou pesquisa 
por título de artigo).

• Assim que estiver inscrito para 
receber um alerta CiteTrack em nível 
de artigo ou periódico, você terá a 
opção de editar ou excluir o alerta 
aqui em My Account.



My Account – Visualizar estatísticas de utilização

Visualizar estatísticas de 
utilização:

•Visualizar estatísticas de utilização 
COUNTER para a sua instituição



My Account – Visualizar estatísticas de utilização

Relatórios de estatísticas de utilização institucionais 
disponíveis para download:

– COUNTER JR1
• inclui os downloads totais por periódico por mês de conteúdo 

atual
– COUNTER JR1a

• inclui os downloads totais por periódico por mês de 
conteúdo arquivado

– Utilização institucional por periódico classificada 
por periódico

• Inclui utilização por periódico contra tipos de página 
(i.e., sumário, texto completo, pdf)

– Utilização institucional por periódico classificada por 
utilização

• Inclui utilização por periódico contra tipos de página (i.e., sumário, texto completo, pdf)
– Summary of institutional usage by month

• Resumo de utilização institucional por mês
– Access denials

Faça o download de 
relatórios de 
utilização em 
diversos formatos:

PDF

•XLS

•CSV

•XML

•RTF



My Account – Visualizar estatísticas de utilização

• Interface para 
relatórios de estatísticas 
de utilização atual 
(qualquer coisa 
registrada a partir de 
2009 ou depois)

• Estamos em 
conformidade com 
COUNTER 3 e SUSHI. 
Para um guia passo a 
passo sobre como obter 
suas estatísticas de 
utilização por SUSHI, 
clique no link na página 
inicial de estatísticas de 
utilização ou acesse o 
site: 
http://www.oxfordjournal 
s.org/resource/sushihelp 
.pdf



My Account – Visualizar estatísticas de utilização

• Selecione o 
relatório da lista de 
relatórios disponíveis

• Personalize seu 
relatório com data 
inicial e final e clique 
em ‘Run Report’.

• A maioria dos 
relatórios terá como 
padrão o acumulado 
do ano até a data 
atual



My Account – Visualizar estatísticas de utilização

• Exemplo de um 
relatório 
COUNTER JR1

• O relatório 
pode ser 
exportado para 
diversos 
formatos de 
arquivo



My Account – Visualizar estatísticas de utilização

•Clique na guia 
‘Reports’ para ir 
para a página 
inicial de 
estatísticas de 
utilização e 
acessar 
relatórios 
anteriores a 
2009



My Account – Visualizar estatísticas de utilização

• Dados de 
estatísticas de 
utilização 
anteriores a 
2009 disponíveis 
por meio da 
nossa antiga 
interface de 
relatórios de 
utilização



My Account – Gerenciar intervalos de IP e configurações 
Athens

Gerenciar intervalos de IP e 
configurações Athens



My Account – Gerenciar intervalos de IP e configurações 
Athens

• É possível adicionar até 100 
endereços de IP e até 40 intervalos 
de IP – certifique-se que estão de 
acordo com o seu contrato de 
licença

• Uma ID Athens permitida

• Se utilizar Shibboleth, entre em 
contato com o nosso departamento 
de Atendimento ao Cliente para 
realizar a ativação



My Account – Visualizar ou alterar as configurações 
OpenURL

Visualizar ou alterar as 
configurações OpenURL:

• Encaminhe os usuários da sua 
instituição para o seu determinador 
de link habilitado por OpenURL

• Adicione a sua própria marca de 
biblioteca



My Account – Visualizar ou alterar as configurações 
OpenURL

• Número de cliente exibido 
automaticamente

• Insira o URL da sua instituição e 
carregue um logotipo

• Indique o URL de base do 
OpenURL Resolver, texto do link e 
botão



My Account – Acessar exemplos gratuitos de edições

Acessar exemplos gratuitos de 
edições:

• Visualize uma lista de exemplos 
gratuitos de edições on-line de mais 
de 240 de nossos periódicos 



My Account – Acessar exemplos gratuitos de edições

• Links diretos para o exemplo 
gratuito da edição – disponível para 
solicitantes de registro My Account 
institucionais e individuais 

• Incentive seus usuários de 
biblioteca e corpo docente a se 
inscreverem na My Account para 
visualização dos exemplos gratuitos 
de edições on-line de periódicos que 
possam estar interessados



Section

3.0
Materiais traduzidos
Gerenciar suas assinaturas



Materiais traduzidos

http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/tran 
slated_materials.html

• Encontre informações de produto, 
materiais de treinamento, informações 
de estatísticas de utilização e outros 
materiais traduzidos no site 
http://www.oxfordjournals.org/for_librari 
ans/translated_materials.html



Materiais traduzidos

Materiais traduzidos em Português

Acesse o site 
http://www.oxfordjournals.org/for_librarian 
s/translated_materials.html#portuguese e 
você encontrará materiais traduzidos em 
Português. Os materiais disponíveis são:

• 2011 Collection Flyer (folheto da 
coleção)

• 2011 Archive flyer (folheto do arquivo)

• Online activation guide (guia de ativação 
on-line)

• Updating your library catalogue 
(atualização do catálogo da biblioteca)

• Licensing information (informações de 
licenciamento)

• Usage statistics (estatísticas de 
utilização)



Thank you…

Obrigado…

Para obter informações adicionais, entre em contato conosco: 
library.marketing@oup.com

mailto:library.marketing@oup.com
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