Elsevier қол қойылған ресурстарына қашықтықтан қол жетімділікті орнату бойынша нұсқаулық.
(пайдаланушылар үшін)
Құрметті пайдаланушы!
Осы нұсқаулықты қолдана отырып, сіз Elsevier ресурстарына қашықтан кіруді теңшей аласыз
(ScienceDirect www.sciencedirect.com,
Scopus www.scopus.com,
SciVal www.scival.com,
Reaxys www.reaxys.com), егер сіздің ұжымыңызда осы ресурстарға жазылымыңыз болса (және /
немесе осы ресурстарға кіру мүмкіндігі болса, мысалы, ұлттық немесе орталықтандырылған
жазылымның бір бөлігі ретінде)
Elsevier платформаларына қашықтан кіру, қызмет профиліңізді * (жаңа немесе бұрыннан бар)
ұйымыңыздың профилімен бірге, сізге Elsevier электронды жазылымына сәйкес платформаларга
қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Алайда біреуі шарттар сервистік электрондық поштаны
(доменнен) пайдаланушыны тіркеу болып табылады ұйымыңыз).
Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және төмендегі нұсқауларды орындаңыз. қашықтықтан
қол жеткізу опциясын сәтті тіркеу және конфигурациялау үшін қадамдар.
Қашықтан кіруді іске қосу үшін мына әрекеттерді орындаңыз:
1) Егер сізде Қол жетімді Elsevier, IP адрестерден ұйымдастырылған ұйымның жеке кіру үшін логин
мен құпия сөзі болса - тікелей 2-қадамға өтіңіз. (жоғарыда аталған Elsevier ресурстарының
барлығына немесе бірнешеуіне қол жетімділік немесе жазылым бар)
Егер сізде жеке кіруге арналған логин мен пароль болмаса, сізге Қол қойылған ресурстың сайтына
кіруіңіз керек (ұйым қол жеткізе алады),. мысалы https://www.sciencedirect.com және осы
қызметті қолдана отырып «Тіркелу» арқылы тіркеңіз Электрондық пошта:
2) Тіркелгеннен кейін www.sciencedirect.com сайтына кіріңіз. Парақты айналдырыңыз төмен қарай
«Қашықтан қол жеткізу» сілтемесін басыңыз:
3) Осыдан кейін жүйе сіздің кеңсеңіздегі электрондық поштаны енгізуіңізді сұрайды. Қызмет
көрсетіңіз тіркелу кезінде / жеке кіру үшін пайдаланған мекен-жайы ресурс (жоғарыдағы 1тармақты қараңыз). Одан әрі «Жалғастыру» түймесін басыңыз:
4) Мекенжайды енгізгеннен кейін жүйе көрсетілген мекен-жайға растау сілтемесін жібереді
қашықтан қол жеткізуді іске қосу.
5) Көрсетілген мекен-жай бойынша поштаны тексеріп, жіберілген сілтемені іске қосыңыз:
6) Сілтемені іске қосқаннан / басқаннан кейін жүйе сізді кіріс парағына жібереді пароль. Логинмен
бірге жасалған және пайдаланылған парольді енгізіңіз жеке қол жетімділік (жоғарыдағы 1тармақты қараңыз).
7) Егер сіз логин мен парольді дұрыс енгізсеңіз, жоғарғы оң жақ бұрышында растау пайда болады

8) Іске қосылғаннан кейін сіз параметрлерден «cookie» файлдары мен журналды алып тастауыңыз
қажет болуы мүмкін Интернет-шолғышты таңдап, қайтадан www.sciencedirect.com сайтына кіріңіз,
қашықтан кіруді тексеру үшін жүйеге кіріңіз.
9) Сонымен қатар, мысалы, ұялы телефоннан іске қосылған қашықтан кіруді тексеріп көріңіз ұйым
үшін қол қойылған / қол жетімді ресурстарға өтіп, кіру арқылы құрылғыларды қолданыңыз жеке
кіру үшін логин мен пароль (жоғарыдағы 1-тармақты қараңыз).
10) Егер сіз қашықтан қол жеткізуді сәтті іске қоссаңыз, оны 180-ге қолдана аласыз күндер.
Қашықтан қатынауды автоматты түрде жаңарту үшін (тағы 180 күн) сізге қажет қол қойылған / қол
жетімді Elsevier ресурсына ұйымның IP мекенжайларынан және кіру
11) Егер қандай да бір себептермен сіз қашықтан қосылуды іске қоса алмасаңыз жоғарыда
көрсетілген нұсқаулар бойынша қолдау қызметіне хабарласыңыз:
- онлайн нысанын толтыру арқылы (ағылшын тілінде)
https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/sciencedirect/
- онлайн чат арқылы (ағылшын тілінде)
https://service.elsevier.com/app/chat/chat_launch/supporthub/sciencedirect/
- телефон қоңырауы арқылы (ағылшын тілінде)
https://service.elsevier.com/app/phone/supporthub/sciencedirect/

