Hướng dẫn sử dụng CSDL CRC - NXB Wiley blackwell

: http://onlinelibrary.wiley.com/

+ Trong phạm vi trường (Mạng LAN):
- Lựa chọn tìm kiếm theo hình minh họa (hình bên trái)
- Kết quả ñưa ra dưới dạng các chương, phần → click vào từng phần ñể xem và tải dữ liệu (hình bên phải)

Thông tin chi
tiết của tài liệu
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chỉ số
ISBN

Tìm theo
tên sách

Xem fulltext

+ Ngoài phạm vi trường (mạng Internet):
- ðăng ký tài khoản (access
roaming) với nhà xuất bản:
1. click vào NOT REGISTERED
ñể ñăng ký

2. Nhập ñầy ñủ thông tin

Tick vào ñể Bổ sung thêm
thông tin cá nhân

- Mở email ñể nhận ñịa chỉ
liên kết từ NXB
Gửi xác nhận
ñăng ký

3. tick vào ñịa chỉ liên kết →
chọn roaming access →
chọn

Activate

Roaming

Access

4.Truy cập lại vào trang chủ:
http://onlinelibrary.wiley.com/;
nhập

ñịa

chỉ

email

và

password → search theo các
tên sách cần xem

5. Tạo booklist trong tài
khoản cá nhân :
- Sau khi mở tên sách, thực
hiện lưu lần lượt từng tên
sách dưới 2 hình thức:
chọn Saved to my profile

Bước 1
lưu tên sách qua
save to my profile
hoặc saved search

hoặc saved search
- các lần login sau, chỉ cần
Mở My profile ñể xem các
kết quả ñã lưu (ñược hiển thị
trong

trang

Saved

Publications)
Bước 2
Mở xem danh mục
sách ñã lưu

Trang books list ñã ñược tạo

L$u ý:
- NXB Wiley quản lý trực tiếp tài khoản của từng cá nhân thông qua ñịa chỉ IP tĩnh của trường, do vậy người sử
dụng b't bu(c ph)i ñăng ký tài kho)n roaming t.i các máy tính k1t n2i trong m.ng c3a tr$4ng ðHNNHN,
- 47 tên sách trong CSDL CRC của NXB Wiley có biểu tượng chiếc khóa mở

là tài liệu trường Nhà trường

ñã trả phí
Xin vui lòng liên hệ với Thư viện qua ñịa chỉ email infolib@hua.edu.vn ñể ñược hỗ trợ thêm
Chúc quý thầy cô, các bạn sinh viên, học viên khai thác hiệu quả nguồn tài liệu trên
Xin cám ơn!

