Ett konto i OpenAthens ger dig tillgång till Medicinska bibliotekets e-resurser utanför regionens slutna nätverk.
Programmet OpenAthens fungerar som en "grindvakt" mellan externt nät och Medicinska bibliotekets e-resurser.
Ett konto i OpenAthens kontrollerar att du är en godkänd användare, det vill säga anställd av Region Jämtland Härjedalen, student på
Läkarprogrammet vid Umeå universitet med studieort Östersund eller studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar.
För att registrera ett konto måste du sitta vid en dator kopplad mot Region Jämtland Härjedalens slutna nätverk.
I den här manualen kommer jag visa hur du registrerar ett konto i OpenAthens och hur du loggar in för att få tillgång till Medicinska
bibliotekets prenumerationer på databaser, e-böcker och e-tidskrifter. Du behöver inte en separat app för att använda OpenAthens på
mobila enheter utan kommer att ges alternativet att logga in med ditt OpenAthens-konto direkt i appar som exempelvis EBSCO
(CINAHL+, PsychINFO) och BrowZine.
Du kan kontakta biblioteket vid frågor och hjälp med att komma igång, maila medicinskabiblioteket@regionjh.se
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Skapa konto : Använd en dator som är kopplad mot Region Jämtland Härjedalens slutna nätverk.
Jag öppnar en webbläsare och går till Medicinska bibliotekets hemsida via följande adress https://medbib.regionjh.se

I den vänstra menyn finns en länk som heter Fjärråtkomst med OpenAthens. Jag klickar på den.

Jag kommer nu till en sida med information om OpenAthens samt en länk till ett registreringsformulär, mer om formuläret på nästa sida.
Det jag måste göra innan jag går till formuläret är att ta reda på mitt hsaID för att kunna ange Anställningsnummer i registreringsformuläret.
För att hitta mitt hsaID går jag till Insidan på regionens slutna nätverk, på bilden nedan finns instruktioner till hur jag går vidare.
När jag vet vad jag har för hsaID, klickar jag på länk För att komma till registreringsformuläret, klick här.

!

Jag kommer nu till registreringsformuläret! Jag fyller i uppgifter som efterfrågas och scrollar ner tills jag ser en ruta med tillhörande text Jag är inte en robot.
Jag klickar i rutan så att den får en grön bock och sedan på Slutför.

Jag har nu skapat ett konto men måste verifiera det.
Jag verifierar genom att öppna min mail och klickar på länken i mailet jag fått från OpenAthens, se nästa sida.

Mitt användarnamn,
genereras automatiskt när jag registrerar mig.

hsaID

Jag klickar på länken jag fått i mailet från OpenAthens. Jag kommer då till en sida där jag väljer ett lösenord och klickar på Next.
Nu är jag redo att använda mitt OpenAthens-konto!

************

************

Så här använder du OpenAthens
I exemplet klickar jag på länken CINAHL+ under Gå direkt till: (du hittar länkar till fler e-resurser i menyn till vänster under länk E-resurser A-Ö).
En inloggningssida i OpenAthens öppnas - man kan likna det vid att detta är själva ”grinden” till bibliotekets prenumerationer.
Jag fyller i mina användaruppgifter som jag registrerat när jag skapade kontot och klickar på Sign in.
Jag loggas nu in i databasen CINAHL+ hos databasvärden EBSCO. Mer på nästa sida.

CINAHL+ forts.
Jag är inne i CINAHL+ och kan nu söka artiklar.

CINAHL+ forts.
Jag söker på Radiology och hittar en artikel jag vill läsa så jag klickar på länken Full Text Region JH. Jag kommer till en länkserver, en mellanhand mellan
CINAHL+ och artikeln, och klickar på Länk via OpenAthens. Jag skickas nu till artikeln och kan läsa den i sin helhet.
Länkservern kan visas även när jag sitter på regionens slutna nätverk. Jag väljer då att klicka på knappen som säger Länk för att komma till artikeln.

I nästa exempel klickar jag på länken PubMed under Gå direkt till: (du hittar länkar till fler e-resurser i menyn till vänster under länk E-resurser A-Ö).
PubMed är en typ av fritt tillgänglig sökmotor så jag behöver inte logga in i själva PubMed med mitt OpenAthens-konto. Däremot behöver jag logga in med
mitt OpenAthens-konto om jag hittar artiklar som ingår i Medicinska bibliotekets prenumerationer.
Jag har hittat en artikel jag vill läsa och klickar på Get Full Text vid artikelns abstract.

PubMed forts.
Länken Get Full Text skickar mig till länkservern och jag klickar på Länk via OpenAthens. Nu öppnas samma inloggningssida som i exemplet med CINAHL+,
jag fyller i mina uppgifter och klickar på Sign in. Nu kan jag läsa artikeln.

PubMed forts.
I databaserna kommer du även se artiklar som Medicinska biblioteket inte prenumererar på. När så är fallet öppnas en sida i länkservern som ser ut så här.
Om du klickar på Beställ via e-post öppnas ett mail med viss information redan ifylld. Fyll i ditt namn och var du jobbar och skicka mailet till Medicinska
biblioteket så beställer vi den till dig. På grund av upphovsrätt och avtal kan vi bara skicka beställda artiklar i pappersform.

Sofie Bibliotekarien
FoU

OpenAthens i appar.
Det finns ingen app för OpenAthens eftersom många appar redan har OpenAthens som ett inloggningsalternativ när jag använder dem utanför regionens
slutna nätverk. Nedan är några exempel på hur det kan se ut: BrowZine (för mer information om BrowZine, klicka här.)

BrowZine i Google Play

Öppna app, sök upp Region JH

Logga in med ditt OpenAthens-konto

Du är inloggad i BrowZine

OpenAthens i appar.
Det finns ingen app för OpenAthens eftersom många appar redan har OpenAthens som ett inloggningsalternativ när jag använder dem utanför regionens
slutna nät. Nedan är några exempel på hur det kan se ut: EBSCO (för mer information om EBSCOs app, klicka här.)

EBSCOs app i Google Play

Öppna app, sök upp Region JH

Logga in med ditt OpenAthens-konto

Du är inloggad i EBSCOs app

