HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
E-BOOKS
1. E-books là gì ?
E-books là phiên bản điện tử của một cuốn sách in
truyền thống có thể được đọc bằng cách sử dụng máy tính,
thiết bị di động hoặc máy đọc sách điện tử.

2. Phạm vi sử dụng E-books
Để sử dụng thành công

người dùng cần chú ý:
Sử dụng được
ngày lẫn đêm

Chỉ sử dụng trong
mạng nội bộ TDTU
Có thể xem

và/ hoặc

tải về

a. Đăng nhập vào website Thư viện và thực hiện tra cứu.

3. Cách sử dụng

Nguyễn Văn A

Đăng nhập thành công

Hiển thị đầy đủ Họ và Tên trên thẻ chính thức của TDTU

MSSV
Mật khẩu

01600000

Đăng nhập không thành công

Chỉ hiển thị ID đã đăng nhập/Họ tên không khoảng cách

Đăng nhập bằng Tài khoản
cổng thông tin TDTU

Thực hiện tra cứu

:Tất cả các dạng tài liệu
:Tài liệu in ( bản giấy)
:Tài liệu số thuộc bản quyền TDTU được tìm thấy và sử dụng thông qua Cổng thông tin Thư viện.
:Các cơ sở dữ liệu mua/miễn phí/liên kết quyền truy cập

b. Chọn E-books theo nhu cầu cụ thể

E-books
được chọn

c. Chọn “Xem toàn văn/ View Online” để hiển thị nội dung e-books

Chọn “View Online”

Tip: Nên mở cửa sổ mới để hiển thị toàn màn hình nội dung và các tiện ích.

Chọn “View” hoặc “Download” để
xem hoặc tải về tùy theo chính sách của E-books

Tài liệu có thể xem
- Nhấn “View”
để hiện thị nội dung tài liệu

Tài liệu có thể tải - Nhấn “Download”
để tải về nội dung tài liệu

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ
để được hỗ trợ qua các kênh sau:
thuvien@tdtu.edu.vn

May I help you ?

(84-028) 37 755 057

/ThuvienDHTDT/
INFORMATION DESK

tại website TV

