
Emerald Insight

www.emeraldinsight.com

دليل خطوة خطوة الشتراك مؤسستك في إميرالد إنسايت باستخدام جهازك 
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ربط أجهزة المحمول



 www.emeraldinsight.com إذا استطعت الدخول إلى المحتوى على الصفحة
كعضو في مؤسسة مشتركة، يمكنك مّد هذا الدخول إلى جهازك المحمول عن طريق ربطه 

بالمؤسسة – بما ُيمكنك من اصطحاب بحثك خارج الحرم الجامعي. 

ما هي األجهزة المتوافقة؟
عند زيارتك للصفحة www.emeraldinsight.com من خالل أي من األجهزة التالية سوف يتم تحويلك تلقائياً إلى نسخة المحمول من 

هذا الموقع:

.)Safari أو Chrome إصدار 6.1 وما بعده، ومتصفحات iOS باستخدام( iPad Touchو ،iPadو ،iPhone  •
.)Safari أو Chrome هاتف أندرويد )باستخدام أندرويد 2.3 وما بعده، ومتصفحات  •

.)Chrome لوح األندرويد: )باستخدام أندرويد 2.3 وما بعده، ومتصفح  •

الربط التلقائي
في حالة ربط جهازك المحمول بشبكة اإلنترنت عن طريق الشبكة الالسلكية بالمؤسسة، يتم ربط جهازك المحمول بالمؤسسة تلقائياً فور 

تسجيل دخولك على ملفك الشخصي. 

لتسجيل دخولك على ملفك الشخصي باستخدام جهازك المحمول، وللتحقق من ربط جهازك، اذهب إلى “ My Account” على النحو 
الموضح أدناه:

يرجى مالحظة أن إجراء ما سبق يلزم أن تكون الشبكة الالسلكية على نفس نطاق بروتوكول اإلنترنت المستخدم لمنح الدخول إلى المؤسسة. 
 )”Explicit pairing “ :وإذا لم يعمل الربط التلقائي يصبح لديك خيار الربط الصريح )انظر



الربط الصريح
قم بزيارة الصفحة www.emeraldinsight.com أثناء دخولك كعضو في المؤسسة المشاركة. على سبيل المثال، قم بتسجيل الدخول 

إلى الموقع بالكامل باستخدام أحد أجهزة الحاسوب في المؤسسة أو توصيالت الشبكة بها.

انقر فوق رابط “Mobile Pairing” أعلى يمين الصفحة.  •
 

إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم سوف ُيطلب منك تسجيل الدخول. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك حساب مستخدم، انقر على 
“Register” إلنشاء حساب.

فور تسجيل دخولك سوف ترى الشاشة التالية مع رمز الربط الحساس لحالة الحروف. 

يرجى مالحظة أن صالحية رمز الربط الخاص بك تنتهي إذا لم يتم استخدامه على جهازك المحمول في غضون خمسة دقائق.

قم بزيارة الموقع www.emeraldinsight.com من خالل جهازك المحمول.  •
 .”My Account“ اذهب إلى قسم  •

.”Pair Device“ اختر  •
.”Verify Code“ أدخل رمز الربط من الموقع الكامل وانقر فوق  •

سوف تظهر شاشة تأكيد نجاح الربط. يحق لك اآلن الدخول إلى االشتراك المؤسسي من خالل جهازك المحمول باستخدام الدخول الالسلكي 
على شبكة اإلنترنت )واي فاي( أو خدمات الجيل الثالث بعيداً عن المؤسسة.



لسَت مستخدماً مسجالً في Emerald Insight؟
قم بإنشاء حساب مستخدم واستِفد مما يلي:

• ملف خاص بالمستخدم يسمح لك بإدارة دخولك على شبكة اإلنترنت.

• القدرة على إنشاء قوائمك المفضلة حتى مستوى المقال.

 • القدرة على مواءمة تنبيهات البريد اإللكتروني لتلّقي إشعارات محددة بشأن العروض الخاصة والموضوعات التي 
  تهتم بها أكثر من غيرها.

 www.emeraldinsight.com/login :يرجى زيارة الموقع

 لالطالع على المزيد من المعلومات، وأدلة المستخدم والعروض التدريبية، يرجى زيارة الموقع 
www.emeraldinsight.com/resources


