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CÁCH ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

- Sinh viên dùng mã số thẻ thư viện tại trường để đăng nhập
vào username và mật khẩu.

- Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn



CÁCH ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Bạn đã đăng nhập thành công 



CÁCH TÌM KIẾM & KHAI THÁC TÀI LIỆU

Có 3 cách để tìm kiếm tài liệu:

Tìm tài liệu trực
tiếp bằng từ khóa
tại thư viện số

Tìm kiếm tài liệu
qua các danh mục
cụ thể trên thư
viện số

Tìm kiếm các tài 
liệu nổi bật theo: 
xem nhiều nhất, 
download nhiều 

nhất, …



CÁCH TÌM KIẾM & KHAI THÁC TÀI LIỆU

Cách 1: 

Sinh viên tìm kiếm tài liệu trực tiếp bằng cách đánh tên 
tài liệu cần tìm vào ô tìm kiếm.

 Nếu bạn muốn tìm tài liệu của thư viện số trường thì bạn 
chọn “TVS Trường” rồi nhấn “Tìm”.

 Nếu bạn muốn tìm tài liệu của trang tailieu.vn được liên kết 
với thư viện số của trường thì bạn chỉ cần chọn“TaiLieu.Vn” 
rồi nhấn “Tìm”

 Nếu bạn muốn tìm tài liệu tại các trường có liên kết với thư 
viện số của trường bạn chọn “Trường LK” sau đó nhấn 
“Tìm”



CÁCH TÌM KIẾM & KHAI THÁC TÀI LIỆU

 Ngoài ra các bạn sinh viên có thể chọn tài liệu theo 
từ khóa tại thư viện.



CÁCH TÌM KIẾM & KHAI THÁC TÀI LIỆU

Nếu bạn muốn tìm tài liệu về “Giáo trình vật liệu xây
dựng” thì bạn đánh từ khóa “Giáo trình vật liệu xây dựng” ô
tìm kiếm và kích chuột vào “Tìm”. Bên dưới sẽ hiển thị những
tài liệu có liên quan đến “Giáo trình vật liệu xây dựng”



CÁCH TÌM KIẾM & KHAI THÁC TÀI LIỆU

Bên cạnh đó bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm nâng 
cao để tìm kiếm tài liệu.

Hướng dẫn tìm kiếm nâng cao.

 Click vào “ Tìm nâng cao”  sẽ hiện ra bảng

Tùy thuộc vào nhu cầu tìm kiếm bạn có thể lựa chọn 

các ô “Tìm kiếm kết quả” và “Tìm kiếm trên” để tìm ra kết 
quả nhanh nhất.



Ví dụ: Bạn muốn tìm tài liệu chính xác với tên tiêu đề
"Giáo trình hình học họa hình”. Gõ cụm từ khóa “Giáo trình
hình học họa hình” sau đó click Tìm kiếm nâng cao chọn ô
“Chính xác cụm từ” và ô “Tiêu đề” nhấn nút “Tìm”.

CÁCH TÌM KIẾM & KHAI THÁC TÀI LIỆU



Cách 2: Sinh viên muốn tìm tài liệu của thư viện
trường, tài liệu các trường liên kết hoặc Tailieu.vn qua
danh mục thì bạn chọn thư viện tương ứng sau đó chọn tài
liệu ngành.

CÁCH TÌM KIẾM & KHAI THÁC TÀI LIỆU



Cách 3: Bạn có thể tham khảo những tài liệu mới nhất tại thư
viện, đồng thời bạn dễ dàng tìm kiếm tài liệu xem nhiều,
download nhiều. Ngoài ra bạn có thể chọn nhiều thể loại tài liệu
như tài liệu, sách, luận văn,…bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
như tiếng Việt, Anh, Pháp, Hoa,…

CÁCH TÌM KIẾM & KHAI THÁC TÀI LIỆU



CÁCH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Thêm bộ
sưu tập

Hoạt động
Member

Bình luận

Báo xấu

Download Upload

Yêu thích

Gửi bạn bè

Chia sẻ



CÁCH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Gủi tài liệu đến email bạn bè
Gửi bạn bè

Bạn không những tham khảo tài liệu mà còn chia sẻ những tài
liệu mà bạn yêu thích với bạn bè và bình luận cho những tài liệu
đó.



CÁCH TẠO BỘ SƯU TẬP

• Chọn tài liệu cần thêm vào bộ sưu tập
• Sau đó click vào chữ “thêm vào bộ sưu tập”.Bước 1

• Màn hình sẽ hiện ra khung “Thêm vào bộ sưu tập” 
bạn điền đẩy đủ thông tin như: tiêu đề, mô tả nội
dung, nhập từ khóa để dễ dàng tìm kiếm.

Bước 2

• Cuối cùng click vào “Tạo mới”, khi được web 
báo thành công bạn sẽ thấy hiện ra hình sau, 
lúc đó bạn chọn OK.

Bước 3

Trong quá trình tham khảo nếu bạn cảm thấy tài liệu nào
hay, bạn cần tham khảo thêm nhiều thì có thể tạo một bộ sưu
tập cho riêng mình. Sau mỗi lần như vậy bạn có thể sưu tầm
được rất nhiều tài liệu hay trong bộ sưu tập để bạn dễ dàng
quản lý tài liệu và không mất nhiều thời gian khi muốn đọc lại.
Bạn làm theo những bước sau:



 Ví dụ: Nếu bạn muốn tạo bộ sưu tập “Bí quyết học Tiếng
Anh hiệu quả” bạn thực hiện như sau:

 Nếu bạn muốn thêm tài liệu mới vào bộ sưu tập bạn chỉ
cần chọn tài liệu và click “Thêm vào bộ sưu tập”. Sau đó thực
hiện tiếp tục bước 6 và bước 7.

CÁCH TẠO BỘ SƯU TẬP



CÁCH TÌM TÀI LIỆU LIÊN QUAN CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong tài liệu “Các phương pháp số giải phương trình vi
phân ngẫu nhiên” thư viện sẽ hiện ra hàng loạt những bài
cùng chủ đề với tài liệu bạn cần tham khảo.



CÁCH DOWNLOAD TÀI LIỆU



CÁCH DOWNLOAD TÀI LIỆU

Ví dụ: Để download tài liệu “Hướng dẫn sử dụng MS Word
2007” bạn thực hiện theo các bước sau:



CÁCH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Concept

1. 

Quản lý
tài liệu

2.

Quản lý
tài khoản

3.

Hộp thư

4. 

Nạp card 

5. 

Hoạt động
mới nhất



CÁCH UPLOAD TÀI LIỆU

Để Upload tài liệu lên thư viện số bạn thực hiện các bước 
như sau:

 Chọn                   nằm ở góc bên phải màn hình.

 Sau đó bạn thấy hiện ra một bảng, bạn chọn

 Tiếp theo là xác nhận thông tin tài liệu.



CÁCH UPLOAD TÀI LIỆU

Ví dụ:

Bạn upload tài liệu “giới thiệu thiết kế web” các bạn làm theo 
hướng dẫn sau:

- Nhập tiêu đề tài liệu: nhập tên “Giới thiệu thiết kế Web”.

- Chọn thể loại tài liệu cho đúng với nội dung tài liệu, tài liệu 
này thuộc thể loại “Công nghệ thông tin”.

- Chọn thể loại con, trong mỗi thể loại lớn có các thể loại con, 
các bạn chọn cho sát với nội dung tài liệu, ở đây các bạn chọn 
“Thiết kế và quản lý Web”.

- Chọn loại tài liệu: tùy thuộc vào tài liệu là bài giảng, hay giáo 
trình, tài liệu tham khảo mà bạn chọn cho phù hợp, ở đây là 
tài liệu tham khảo nên bạn chọn “tài liệu”.



CÁCH UPLOAD TÀI LIỆU

- Chọn ngôn ngữ: nếu là tiếng Anh thì bạn chọn “tiếng 

Anh”, … ở đây là tiếng Việt bạn chọn “tiếng Việt”.

- Chọn thư mục:  My document.

- Riêng tư (Public, Private, Friend): nếu bạn muốn mọi 

người đều có thể xem tài liệu của bạn thì bạn chọn Public, 

còn chế độ Private thì riêng tư chỉ một mình bạn có thể 

thấy nó, còn lại chế độ Friend là chia sẽ cho những người 

bạn của bạn.



CÁCH UPLOAD TÀI LIỆU

- Từ khóa: liệt kê những từ khóa liên quan để nội dung tài 
liệu bạn upload để có thể dễ dàng tìm kiếm, ở đây chúng ta ví 
dụ như từ khóa là: thiết kế web, tài liệu thiết kế web, tổng 
quan thiết kế web, quản trị web, ….

- Mô tả: đây là nơi bạn ghi mô tả về tài liệu mà bạn 
upload, bạn có thể tự nghĩ ra để viết hoặc copy một đoạn 
khoảng 2 đến 3 dòng trong tài liệu mà bạn upload. Phần này 
rất quan trọng, số lượng người đọc tài liệu của bạn có nhiều 
và thu hút hay không là nhờ vào nội dung phần mô tả.

- Cuối cùng, sau khi hoàn thành các bước, bạn click vào 
“Lưu Publish”. Trên màn hình sẽ hiện ra bảng thông báo, 
nghĩa là bạn đã hoàn thành quá trình upload tài liệu và trong 
vòng 24h, tài liệu của bạn sẽ được duyệt.



CÁCH UPLOAD TÀI LIỆU

 Hướng dẫn điền đầy đủ thông tin khi chia sẻ tài liệu trên 
thư viện số.



Hướng dẫn khai thác

Thư Viện Số

THANK YOU


