
Hướng dẫn khai thác

Thư Viện Số
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT



CÁCH ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

- Sinh viên dùng mã số thẻ thư viện và mật khẩu do thư
viện cấp để đăng nhập vào Tên đăng nhập 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”



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

CÁCH TÌM KIẾM & KHAI THÁC TÀI LIỆU



CÁCH TÌM KIẾM & KHAI THÁC TÀI LIỆU
Nếu bạn muốn tìm tài liệu về “Cẩm nang địa chất tìm

kiếm - thăm dò khoáng sản rắn” thì bạn đánh từ khóa
“Cẩm nang địa chất tìm kiếm - thăm dò khoáng sản rắn”
vào ô tìm kiếm và kích chuột vào “Tìm”. Bên dưới sẽ hiển
thị những tài liệu có liên quan đến “Cẩm nang địa chất tìm
kiếm - thăm dò khoáng sản rắn”.



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
“Hóa học dầu mỏ và khí”. Gõ cụm từ khóa “Hóa học dầu mỏ
và khí” 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

Góp ý

Download Upload

Yêu thích

Gửi bạn
bè

Chia sẻ



CÁCH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Bạn không những có thể 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.

Gửi tài liệu đến Email bạn bè

Gửi bạn bè

Góp ý Chia sẻ

Yêu thích
Chia sẻ qua yahoo, facebook,

link hay, yume,…

Bình chọn cho tài liệu yêu 
thích

(Đóng góp ý kiến để cải thiện
chất lượng TVS)



CHIA SẺ THÔNG TIN ĐẾN BẠN BÈ

 Bên cạnh chức năng download tài liệu, các bạn còn có
thể chia sẻ tài liệu mà bạn thấy hay với bạn bè, người
quen thông qua một số chức năng chia sẻ như: Yahoo,
Messenger, Facebook, Twitter, Link hay và Yume.



GỬI TÀI LIỆU CHO BẠN BÈ

 Sử dụng tính năng Gưởi bạn bè để gửi tài liệu hay đến
bạn bè của mình, chỉ cần nhập email cá nhân, email của
người nhận và lời nhắn, khi đó hệ thống sẽ tự động gửi
đường link của tài liệu này đến người nhận thông qua
tính năng gửi email của Amazon.



GÓP Ý CHO THƯ VIỆN SỐ

 Sinh viên có thể góp ý những vấn đề gặp phải khi
xem tài liệu hay gửi những yêu cầu về tài liệu về cho
thư viện để được xử lý và bổ sung thêm.



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 “Tạo 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”.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 “Bộ sưu tập Vật lý 
và công nghệ” bạn nhập tên, mô tả, từ khóa của Bộ sưu tập 
và nhấp vào nút Tạo mới.

 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 
chọn Đồng ý. 

CÁCH TẠO BỘ SƯU TẬP



CÁCH TÌM TÀI LIỆU LIÊN QUAN CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong tài liệu “Giáo trình Mạch điện tử” bạn có thể
tham khảo các tài liệu có cùng nội dung giới thiệu về
Giáo trình Mạch điện tử, 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 “Ebook Vật liệu xây dựng

mới” bạn thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Nhấp vào tài liệu bạn muốn tải sau đó click
vào nút Download



CÁCH DOWNLOAD TÀI LIỆU

- Bước 2: Nhập mã xác nhận vào ô trống để tải được tài
liệu sau đó nhấp nút Download.

- Bước 3: Click vào đường link hiện ra để tải tài liệu.



CÁCH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Tài liệu
của tôi

1. 
Quản lý
tài liệu

2.
Quản lý

tài khoản

3.
Hộp thư

4. 
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 (Cộng đồng, Cá nhân, Bạn bè): nếu bạn muốn

mọi người đều có thể xem tài liệu của bạn thì bạn chọn

Cộng đồng, còn chế độ Cá nhân thì riêng tư chỉ một

mình bạn có thể thấy nó, còn lại chế độ Bạn bè là chia

sẻ 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”. 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 HỖ TRỢ KHAI THÁC THƯ VIỆN SỐ

 Trong quá trình sử dụng Thư viện số, nếu có bất kì thắc
mắc nào, các bạn có thể nhờ bộ phận hỗ trợ tư vấn để
được hỗ trợ bằng cách nhấp vào biểu tượng Hỗ trợ trực
tuyến.



THANK YOU

Hướng dẫn khai thác

Thư Viện Số


