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راىنمای فعالسازی دسترسی خارج از دانشگاه بو مجموعو
Clinical Key

وگیه الً یار
مذیر آمُزظ غرکت مٍىذضی فرآیذا
۱۳۹۴
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مقدمه
• دضترضی از راي دَر (خارج از محیظ داوػگاي) رَغی اضت کً بً عىُان جایگسیىی برای
مذیراجرایی داوػگاي جٍت برقراری دضترضی بً ایه پایگاي اعالعاتی ایجاد غذي اضت َ از
عریق ایمیل کاربر فعال می گردد.

• در ادامً مراحل اوجام کار بً ٌمراي تصاَیرراٌىمای آن برای اضتفادي گرَي ٌای زیر آَردي غذي
اضت:
 کاربراوی کً در حال حاضر حطاب کاربری/پرَفایل غخصی در Clinical Keyداروذ. -کاربراوی کً ٌىُز در Clinical Keyثبت وام وکردي اوذ.
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کاربران موسسات دانشگاهی که در حال حاضر داری حساب کاربری شخصی در Clinical Keyمی باشند.
• برای فعال ضازی دضترضی خارج از داوػگاي بر رَی گسیىً  Loginدر باالی صفً Clinical
 Keyکلیک وماییذ.
• در صفحً  Loginبر رَی لیىک  Remote Access Adminکلیک وماییذ.
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• در صفحً  Loginرَی لیىکی کً در زیر گسیىً  Remote Access Adminمی باغذ
کلیک وماییذ.
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• آدرش ایمیلی را کً زمان ضاخت پرَفایل غخصی تان َارد کردي بُدیذ ،در ایىجا َارد
وماییذ.اگر تمامی مراحل بً درضتی اوجام غذي باغذ  Clinical Keyیک پیام مبىی بر فعال غذن
حطاب کاربری غما بً غما می دٌذ َ یک ایمیل تاییذیً ویس بً آدرش ایمیل غما ارضال می
گردد.
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بً محض ایىکً کاربر اعالعات ایمیل خُد را در قطمت « Remote Access
َ »Activation registrationارد ومایىذ َ بر رَی گسیىً « »Continueکلیک کىذ ،در ٌمان
لحظً ایمیلی دریافت خُاٌذ کرد کً بً اَ اعالع می دٌذ درخُاضت اَ جٍت برقراری دضترضی
خارج از محیظ داوػگاي بً ثبت رضیذي اضت َ اعالعاتع دریافت گردیذي اضت .در ایه مرحلً بایذ
بر رَی لیىکی کً در مته ایمیل ارضال غذي اضت کلیک کردي تا دضترضی از راي دَراَ بػکل
رضمی آغاز گردد .ایه ثبت وام  ۱80رَز دضترضی خارج از داوػگاي را برای کاربر فعال خُاٌذ
ضاخت َ پیع از پایان ایه  ۱80رَز کاربر بایذ از  IPداوػگاي یا مرکس تحقیقاتی خُد بً Clinical
 Keyمتصل غُد ،ایه کار  ۱80رَز دیگر دضترضی از راي دَر بً  Clinical Keyرا برای َی
تمذیذ میکىذ.
بً مىظُر جلُگیری از مىقضی غذن دضترضی خارج از محیظ داوػگاي ،کاربران بایذ مراحلی کً در
باال گفتً غذ را مجذدا تکرار ومایىذ.
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کاربران موسسات دانشگاهی که دارای حساب کاربری یا پروفایل شخصی در Clinical Keyنیستند.
• بً آدرش َ www.clinical key.comارد غذي َ بر رَی گسیىً « »Registerدر گُغً
ضمت راضت باالی صفحً کلیک کىیذ.
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گسیىً ٌای مُرد ویاز جٍت ثبت وام را تکمیل وماییذ .در بخع مربُط بً آدرش ایمیل حتما از ایمیل
داوػگاي یا مرکس تحقیقاتی خُد اضتفادي وماییذ.
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•

پص از پایان بر رَی گسیىً  Registerکلیک وماییذ Clinical Key.یک پیام مبىی بر فعال
غذن حطاب کاربری غما بً غما می دٌذ َ یک ایمیل تاییذیً ویس بً آدرش ایمیل غما ارضال می
گردد.

• ضریعا پص از اوجام ثبت وام ،ایمیلی برای کاربر ارضال می گردد کً برای فعال غذن دضترضی
از راي دَر بً صُرت رضمی  ،کاربر بایذ بر رَی لیىکی کً در مته ایمیل مُجُد اضت کلیک
ومایذ.
•

•

با ایه کار  ۱80رَز دضترضی خارج از داوػگاي برای کاربر فعال خُاٌذ غذ َ پیع از پایان
ایه  ۱80رَز کاربر بایذ از  IPداوػگاي یا مرکس تحقیقاتی خُد بً  Clinical Keyمتصل
غُد ،ایه کار  ۱80رَز دیگر دضترضی از راي دَر بً  Clinical Keyرا برای َی تمذیذ
میکىذ.
برای تمذیذ دضترضی خارج از محیظ داوػگاي ،کاربران بایذ مراحلی کً در باال گفتً غذ را قبل
از پایان  ۱80رَز مجذدا تکرار ومایىذ.
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با تشکر
در صُرت برَز ٌر گُوً مػکل یا ضُالی لغفا بً آدرش

allahyar@faridea.com
ایمیل بسویذ

