I. HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU
TRÊN PHẦN MỀM THƯ VIỆN (PHẦN MỀM EMICLIB)

BƯỚC 1:
Truy cập vào địa chỉ: http://ut.edu.vn/ (trang chủ Trường)
(Hoặc http:thuvien.ut.edu.vn/)  Chọn THƯ VIỆN

BƯỚC 2:
Kết quả Trang Web thư viện  Chọn

BƯỚC 3: TÌM KIẾM TÀI LIỆU

Cách 1: Tìm kiếm toàn bộ (Tất cả tài liệu Sách
truyền thống, Tài liệu số (toàn văn-Ebook), Luận văn, Tạp chí
… có cùng từ khóa)
1: Trên thanh công cụ “Tìm kiếm tài liệu ở đây”  Nhập từ khóa cần tìm:
VD: Lý thuyết tàu thủy

2: Nhấn enter (hoặc nhấn vào biểu tượng hình kính lúp)  Sẽ cho ra kết quả tìm kiếm.

Lưu ý: Màu xanh lá cây là Tài liệu số (Ebook)

Cách 2: Tìm kiếm theo từng thể loại tài liệu:
- Click vào vị trí có 2 mũi tên trước “Toàn bộ”

-VD: Chọn thể loại “Sách truyền thống”  Nhập từ khóa “Lý thuyết tàu”
 Enter hoặc nhấn hình kính lúp  Kết quả cần tìm.

Tương tự chọn theo thể loại tài liệu
VD: Chọn “Sách truyền thống”

VD: Nhập từ khóa “Lý thuyết tàu”
Kết quả có 23 tài liệu

Cách 3: Tìm kiếm theo Nhan đề, Tác giả, Năm xuất
bản, Nhà xuất bản, Từ khóa.
Chọn tìm kiếm theo Nhan đề . Hoặc Tác giả/ Năm xuất bản/Nhà xuất bản/Từ khóa
Bước 1: Nhập từ khóa tìm kiếm
Bước 2: Nhấn enter (hoặc nhấn vào biểu tượng hình kính lúp)  Sẽ cho ra kết quả tìm kiếm.
VD: Bạn chọn tìm theo Tác giả và nhập từ khóa là “Nguyễn Viết Trung”

Hoặc Chọn Tác giả theo Menu bên trái đã định sẵn
Tương tự Nhan đề, Năm xuất bản, Nhà xuất bản, Từ
khóa  cách tìm giống như trên.

II. HƯỚNG DẪN ĐẶT CHỖ MƯỢN SÁCH
THƯ VIỆN
Áp dụng cho trường hợp sách hiện tại trong kho đã hết, hoặc đang ở nơi
khác chưa có thời gian đến Thư viện, Thời gian đặt chỗ trong vòng 2 ngày,
sau 2 ngày chưa đến thư viện làm thủ tục mượn  Phần mềm tự động xóa.

Bước 1: Tại góc phải màn hình


Click “Đăng nhập”

 Click vào biểu tượng có hình người (màu xanh).

Bước 2: -

Nhập số thẻ: + Đối với sinh viên: Mã số sinh viên

+ Đối với Cán bộ, Giảng viên: Mã số CB, GV (thư viện cấp)
- Mật khẩu: Nhập Mã số sinh viên, Mã số CB, GV. (giống như nhập số thẻ)

VD: Số thẻ MSSVhoặc CB,GV

 1351090176 hoặc GV0437

Mật khẩu MSSV hoặc CB,GV  1351090176 hoặc GV0437

Bước 3: Click Đăng nhập hoặc nhấn nút Enter.
Đăng nhập thành công: Tên người đăng nhập sẽ hiển thị ở góc bên phải cạnh
hình người.

 Tiếp tục Click hình người  Chọn Trang cá nhân.

Tại trang cá nhân  tiếp tục chọn tài liệu để đặt
mượn
 Chọn nhan đề hoặc Tác giả, Năm xuất bản…..--> như các bước HD tra
cứu trên (Phần I).

VD: nhập từ khóa “máy tàu thủy”  Enter

Kết quả hiển thị  Click vào tên sách cần đặt chỗ

Kết quả hiển thị  Click vào Đăng ký mượn
Hiển thị phía dưới góc phải (hơn 1 giây) Đăng ký thành công

Kiểm tra  Quay trở lại trang cá nhân (người đặt mượn)
- Ấn phẩm đặt mượn: 1
- Kho mượn: Kho sách 1 (CS1)  (Nếu Kho sách 2, 3 (CS2,CS3)

Trang cá nhân đang mượn sách tại thư viện

KIỂM TRA THÔNG TIN MƯỢN SÁCH TẠI THƯ VIỆN
(Áp dụng Sinh viên đang mượn sách tại thư viện)
1/ Truy cập vào trang chủ Trường theo địa chỉ http://ut.edu.vn/
 Chọn biểu tượng THƯ VIỆN (Hoặc địa chỉ http:thuvien.ut.edu.vn/)
 Kết quả trang Web thư viện
2/ Chọn “Tra cứu tài liệu OPAC” trên thanh ngang.
Hoặc chọn “Tìm tài liệu (OPAC)” ảnh động phía trên góc phải.
3/ Click vào biểu tượng “hình người” (màu xanh góc trên bên phải)  Chọn “Đăng
nhập”
4/ Nhập: Số thẻ (Mã số sinh viên) và Mật khẩu (Mã số sinh viên).
VD: Số thẻ MSSV  1351090176;

Mật khẩu MSSV  1351090176

 Chọn Đăng nhập (hoặc Enter).
 Kết quả tên Sinh viên có cạnh biểu tượng “Hình người”
5/ Tiếp tục Click vào biểu tượng “Hình người” (màu xanh góc trên bên phải)
 Chọn “Trang cá nhân”

Kết quả trang dữ liệu số lượng sách Sinh viên đang mượn tại Thư
viện

KIỂM TRA THÔNG TIN MƯỢN SÁCH TẠI THƯ VIỆN
(Áp dụng CBGV đang mượn sách tại thư viện)
1/ Truy cập vào trang chủ Trường theo địa chỉ http://ut.edu.vn/
 Chọn biểu tượng THƯ VIỆN (Hoặc địa chỉ http:thuvien.ut.edu.vn/)
 Kết quả trang Web thư viện
2/ Chọn “Tra cứu tài liệu OPAC” trên thanh ngang.
Hoặc chọn “Tìm tài liệu (OPAC)” ảnh động phía trên góc phải.
3/ Click vào biểu tượng “hình người” (màu xanh góc trên bên phải)  Chọn “Đăng
nhập”
4/ Nhập: Số thẻ (Thư viện cấp) và Mật khẩu (là số thẻ thư viện cấp).
VD: Số thẻ CBGV  GV0001; Mật khẩu Số thẻ  GV0001
(Cán bộ phòng ban ký hiệu CB0000)

 Chọn Đăng nhập (hoặc Enter).
 Kết quả tên CBGV có cạnh biểu tượng “Hình người”
5/ Tiếp tục Click vào biểu tượng “Hình người” (màu xanh góc trên bên phải)
 Chọn “Trang cá nhân”

Kết quả trang dữ liệu số lượng sách CBGV đang mượn tại Thư
viện

