Інструкція
Налаштування віддаленого доступу до ресурсів Elsevier (база Scopus)
Шановні адміністратори,
у зв’язку з пандемією коронавірусу та впровадженням карантину в Україні
та світі, переважна більшість установ перейшла на дистанційну роботу. Багато
компаній та видавництв наукової літератури не залишилися осторонь та на час
епідемії відкрили свої ресурси для науковців та зацікавлених користувачів.
Як ви знаєте, компанія Elsevier для підтримки стабільної роботи науковців
надає можливість віддаленого доступу до бази наукових цитувань Scopus
(https://www.scopus.com/). На сьогодні є декілька способів налаштувати
віддалений доступ до бази.
Ми підготували коротку інструкцію, в якій описано два способи
налаштування. Ви можете обрати, який з них більш зручний і доцільний, та
дотримуватися зазначених нижче кроків для його успішного налаштування.
Бажаємо успіхів!
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Спосіб 1. Налаштування доступу через ДНТБ України
Цей спосіб доцільно застосовувати, якщо адміністратор установи вже
зареєстрований в Scopus та хоча б один раз здійснював вхід до бази під своїм
логіном та паролем.
Крок 1. Написання листа
Надішліть електронний запит на поштову скриньку dbservice@gntb.gov.ua.
Обов’язково зазначте причину звернення, назву установи, ПІБ адміністратора,
електронну скриньку.
Приклад заповнення листа:

Крок 2. Отримання відповіді
Дочекайтеся відповідного листа від працівників ДНТБ України, в якому
зазначено, що вам надано доступ з правами адміністратора.
Крок 3. Вхід до панелі адміністратора
Для роботи з панеллю адміністратора, перейдіть за посиланням:
https://admintool.elsevier.com/admintool/groupInfo.url?_op=general&id=84754,
вказавши електронну пошту та пароль, який використовували під час реєстрації
та входження до бази Scopus:

Крок 4. Надання віддаленого доступу
1.
Пересвідчитеся, що обрано вкладку «General», та натисніть на
«Manage remote access registration IDs»:

2.
Заповніть відповідне поле, ввівши адресу електронної пошти або
вставте список з потрібними адресами електронної пошти:

3.

Натисніть на кнопку «Submit»:

4.
Після реєстрації, з’явиться інформаційне повідомлення про успішну
реєстрацію. Одночасно з повідомленням на вказані адреси електронної пошти
(див. крок 4, пункт 2) буде надіслано інструкцію про те, як створити профіль
користувача для Scopus*.

*Див. Додаток 1 – Інструкція про налаштування віддаленого доступу до
бази Scopus для користувача

Спосіб 2. Налаштування доступу з використанням доменного
імені установи
Цей спосіб доцільно використовувати, якщо співробітники вашої установи
для входу в базу Scopus в якості імені користувача вводять корпоративну адресу
електронної пошти (з домену вашої організації).
1.
Заповніть
електронну
форму
за
https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/sciencedirect/.

посиланням:

1.1.

В полі «Your role», оберіть «Administrator / Librarian»:

1.2.

В полі «Contact reason» з випадаючого списку виберіть «Access»:

1.3.

В полі «Subject» введіть «Remote access»:

1.4. В полі «Your question», вкажіть «Organization name:», «Domain
list:» (назва установи і список доменів, якщо декілька – вкажіть через кому).
Приклад заповнення:

1.5. Заповніть латиницею поля «First name», «Last name», «Email»,
«Country/region». В полі «Email» вкажіть свою корпоративну адресу електронної
пошти.
Приклад заповнення:

1.6.

Натисніть на кнопку «Continue»:

1.7. Надішліть співробітникам вашої установи Інструкція активації
віддаленого доступу до ресурсів Elsevier для користувачів (див. Додаток 2).

Додаток 1

Інструкція про налаштування віддаленого доступу до бази Scopus
для користувача
Крок 1. Зайдіть на свою поштову скриньку та перевірте наявність листа від
компанії Elsevier.

Крок 2. Відкрийте лист з інструкцією про налаштування віддаленого
доступу:

Крок 3. У тексті листа знайдіть та перейдіть за посиланням:
https://www.scopus.com/register. Зверніть увагу на «Registration ID» та
«Registration Password» – вони знадобляться для наступного кроку.

Крок 4. Після активації/відкриття отриманого посилання, з листа (див. крок
3) перенесіть числові значення «Registration ID» та «Registration Password» у
відповідні поля, потім натисніть на кнопку «Continue»:

Крок 5. Зверніть увагу, що на цьому кроці є два варіанти входу в систему:
1 варіант. Якщо раніше було створено обліковий запис (акаунт) в базі
Scopus з використанням під час реєстрації адреси електронної поштової
скриньки (крок 1).
Для входу в систему, виконайте такі дії:

1. введіть у поле «Username» адресу електронної поштової скриньки, на
яку надійшов лист для активації віддаленого доступу (крок 1);
2. введіть у поле «Password» відповідний пароль;
3. натисніть на кнопку «Login».

2 варіант. Якщо відсутній обліковий запис (акаунт) в базі Scopus або не
створений обліковий запис (акаунт) з використанням під час реєстрації адреси
електронної поштової скриньки (крок 1).
Для створення нового облікового запису (акаунту), виконайте такі дії:
1. натисніть на посилання «Register Now»;

2. заповнити необхідні поля (ім’я (1); прізвище (2); адреса електронної
поштової скриньки з кроку 1 (3); створити пароль (4); за потреби
ознайомитися з «Password Guidelines», перейшовши за відповідним
посиланням (5); також за потреби підписатися на розсилку від компанії
Elsevier (6); поставити галочку (7) та натиснути на кнопку «Register»
(8);

3. перейти до варіанту 1 (крок 5) та виконати необхідні дії.

Додаток 2

Інструкція про активацію віддаленого доступу до ресурсів
Elsevier для користувача
Крок 1. Перейдіть за посиланням: https://www.sciencedirect.com/:

Крок 2. Зареєструйтеся, натиснувши на кнопку «Register». Під час
реєстрації вкажіть корпоративну поштову скриньку:

Крок 3. Поверніться на початкову сторінку за посиланням:
https://www.sciencedirect.com/. Внизу сторінки натисніть на посилання «Remote
access»:

Крок 4. Після відкриття нової вкладки, введіть корпоративну електронну
пошту, яку використовували під час реєстрації, а потім натисніть на кнопку
«Continue».

Крок 5. Перевірте наявність листа на корпоративній електронній пошті та
активуйте віддалений доступ:

Крок 6. Перейшовши за відповідним посиланням (крок 5), введіть пароль,
який вносили під час реєстрації:

Крок 7. Якщо система висвітлить червоним кольором помилку, знову
перейдіть за посиланням: https://www.sciencedirect.com/. Наявність імені та
прізвища в правому верхньому куті свідчить про отриманий доступ.
Один профіль можна використовувати для різних ресурсів Elsevier
(ScienceDirect, Scopus, Scival).

Крок 8. Якщо з певних причин не вдалося активувати віддалений доступ,
будь ласка, зверніться в службу підтримки:

онлайн-форма (на англ.)
https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/sciencedirect/

онлайн-чат (на англ.)
https://service.elsevier.com/app/chat/chat_launch/supporthub/sciencedirect/

телефонний дзвінок (на англ.)
https://service.elsevier.com/app/phone/supporthub/sciencedirect/

