
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TRA CỨU TÀI LIỆU TẬP TRUNG 

(Indication for document search website) 

Địa chỉ: http://mainlib.vnua.edu.vn hoặc truy cập qua trang chủ thư viện: http://infolib.vnua.edu.vn  (address: 
http://mainlib.vnua.edu.vn or access via homepage:  http://infolib.vnua.edu.vn 

1. Giao diện chính (Main interface) 

 
2. Hướng dẫn đăng nhập (sign in indication) 

Bạn đọc kích vào biểu tượng đặng nhập góc phải trên cùng của trang. (Patron click on sign in symbol at right corner on top page) 

http://mainlib.vnua.edu.vn/
http://infolib.vnua.edu.vn/
http://mainlib.vnua.edu.vn/
http://infolib.vnua.edu.vn/


 
Tại giao diện đăng nhập: (sign in interface) 

- Tên đăng nhập: là mã cán bộ (004.090.00001) hoặc mã sinh viên (63210x) (account name: is staff code(004.090.00001) or student 
code (63210x) 

- Mật khẩu: là mật khẩu mà bạn đọc đang sử dụng trước đây trên trang cá nhân của thư viện. Trường hợp chưa sử dụng hoặc bạn đọc 
mới được cấp tài khoản thì mật khẩu mặc định là ngày tháng năm sinh viết liền không có dấu “/” (ví dụ: 08101997) (password: is 
pre-password patron on library personal page, if you are new patron, password is your date of birth no character, example: 
08101997) 

Chú ý: Trong trường hợp không đăng nhập được hoặc quên mật khẩu vui lòng liên với thư viện (qua email: infolib@vnua.edu.vn 
hoặc chat trực tuyến, facebook ) để được hỗ trợ. (incase do not sign in or forger password please contact to library via email 
infolib@vnua.edu.vn or online help, facebook fanpage) 

Kích vào 
đây để 

đăng nhập 

(Click to 
login) 

 

mailto:infolib@vnua.edu.vn
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3. Hướng dẫn tra cứu, tìm kiếm (searching, consulting guide) 

3.1. Tìm kiếm nhanh: (quick search) 

Tại giao diện chính bạn đọc nhập thông tin muốn tra cứu vào ô nhập thông tin. Có thể lựa chọn nguồn tài nguyên cần tra cứu: (main 
interface patron enter information. Or choose consulting resource) 

- Tất cả tài nguyên: tìm tất cả tài liệu có tại thư viện bao gồm tài liệu in, tài liệu điện tử, và các cơ sở dữ liệu (all resources: find all of 
document in library include: print, document file and database) 

- Mục lục thư viện: tìm tài liệu in tại thư viện (library index : finding print document in library) 

- Bộ sưu tập số: Tìm tài liệu số nội sinh thư viện (digital collection: finding library domestic material) 

- Tài liệu điện tử: Tìm các tài liệu ở các cơ sở dữ liệu, nhà xuất bản trong và ngoài nước mà thư viện mua hoặc tài liệu miễn phí. 
(Document file: finding database, domestic and foreign publication library purchased copyright or free download) 

Bạn đọc có thể sử dụng chức năng giới hạn tìm kiếm để đạt được kết quả tốt nhất. (patron can use limit function to achieve best 
result) 

 

Nhập mã cán bộ hoặc 
mã sinh viên (enter 

staff code or student 
code) 

Nhập mật khẩu: mật 
khẩu mặc định khi tạo 
mới tài khoản là ngày 
tháng năm sinh viết 
liền (vd: 08101997) 

(enter password: 
default password 
(date of birth (no 

space) ex:08101997 



 

 

 

 
 

 

3.2. Tìm kiếm nâng cao (advanced search) 

Tại giao diện chính bạn đọc kích vào nút Tìm kiếm nâng cao.(Main interface patron click advanced search) 

- Trong giao diện tìm kiếm nâng cao bạn đọc có thể kết hợp nhiều yếu tố với nhau (như là: Nhan đề, Tác giả, Chủ đề, Năm xuất bản, 
Loại tài liệu, nguồn tài nguyên…) để có thể ra được kết quả mà mình mong muốn. (in advance interface patron can combine keyword 
as: title, author, theme, publishing year, document type, resource…) 

 

Nhập thông tin 
muốn tra cứu (enter 
information search) 

Lựa chọn nguồn tài 
nguyên muốn tra cứu 

(choose searching 
resource) 

Chức năng giới hạn 
tìm kiếm (searching 

limit function) 



 
3.3. Tìm duyệt (browse search) 

Trên giao diện chính bạn đọc kích vào nút Tìm duyệt (on main interface patron click browse search) 

Trong giao diện Tìm duyệt bạn đọc có thể chọn tìm duyệt theo nhan đề, chủ đề, tác giả. (in browse patron can choose title, theme, 
author) 

Nhập thông tin cần tìm và nhấn Tìm, kết quả trả và là các tài liệu có Nhan đề, chủ đề, tác giả giống với từ cần tìm. (enter search 
information and click find, results are documents include title, theme, author like as needed keyword) 

 

 

 



 

 
4. Hướng dẫn xem kết quả tìm kiếm. (see finding result) 

Trong trường hợp bạn đọc không giới hạn tài nguyên tìm kiếm thì kết quả trả về sẽ bao gồm cả tài liệu in, tài liệu số nội sinh và tài 
liệu tại các cơ sở dữ liệu. (incase patron do not limit finding resources result include document file. Domestic document file and 
database) 

Bạn đọc có thể sử dụng chức năng lọc kết quả theo các tiêu chí: (patron can use choose result for type) 

+ Dạng tài nguyên (Sách, Giáo trình, luận án luận văn…), Năm xuất bản, Chủ đề, Tác giả, cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ… 
(resource include: book, textbook, doctor and master thesis…) 

Nhập nội dung cần 
tìm (enter needed 

keyword) 

Lựa chọn tiêu chí 
tìm kiếm (choose 

criteria find) 

Kết quả trả về 
(result) 



 
 

4.1. Đối với tài liệu in (print document) 

- Khi kết quả là tài liệu in thì sẽ hiển thị Vị trí tài liệu và đặt mượn. (result is print document is display document location and 
borrow) 

 + Bạn đọc có thể kích vào mũi tên hoặc mã tài liệu để hiển thị tin chi tiết về vị trí của tài liệu đó. (patron can click arrow or 
document code to display detail about document location) 

 + Bạn đọc cũng có thể sử dụng chức năng Xác nhận đặt mượn để đăng ký mượn tài liệu đó. (patron can use loan fuction to 
confirm loan) 

 + Giá Sách ảo: là những gợi ý các tài liệu có cùng chủ đề với tài liệu mà bạn đọc đang xem.(illusive bookshelves) 

Chức năng 
Lọc kết quả 
(filt result) 



 

 

 
 

4.2. Đối với tài liệu điện tử (document file) 

- Khi kết quả là tài liệu điện tử (bao gồm tài liệu số nội sinh và các CSDL) sẽ hiển thị mục Xem toàn văn (result is document file 
include dosmetic file and database) 

Lúc này bạn đọc chỉ cần kích vào nút xem toàn văn thì toàn bộ nội dung của tài liệu sẽ hiển thị bên dưới. Bạn đọc có thể kích vào nút 
mở trong cửa sổ mới xem tài liệu ở dạng lớn hơn. (patron click see fulltext, all content display below. Patron can click open button to 
see bigger type) 

 

Kích vào mũi 
tên hoặc mã 
sách để xem 
vị trí tài liệu 

(click  to 
arrow or book 

code to see 
document 
location) 

Chức năng đặt 
mượn tài liệu (loan 
purchse function) 

Chức năng gợi ý các 
tài liệu cùng chủ đề 

(hint same topic 
document function) 



 
                                                                Tài liệu tại các cơ sở dữ liệu (document in database) 

Nút xem tài liệu trong 
của sổ mới (see button 

in new window) 



 
Tài liệu số nội sinh 

5. Chức năng góc nghiên cứu (E-Self function) 

Góc nghiên cứu là nơi lưu trữ các tài liệu mà bạn đọc đã tìm kiếm được và muốn lưu lại sử dụng cho những lần tiếp theo mà không 
cần phải tìm kiếm lại. (E-Self function where save documents that patron found and saved for the next using without find again) 

Để thêm tài liệu vào Góc nghiên cứu bạn đọc kích chuột và lá cờ màu xanh bên cạnh dòng nhan đề của tài liệu khi là cờ chuyển sang 
màu trắng là tài liệu đã được thêm vào góc nghiên cứu (add more document in E-Self patron and green flag. When flag into white 
document added to E-Self) 

 

 



 

 

 

Góc nghiên cứu 
(research corner) 

Thêm tài liệu vào góc 
nghiên cứu (add document 

to E-Self) 



 
Tài liệu hiển thị trong góc nghiên cứu của bạn đọc. (Document show in your E-Self) 

 

Mọi thông tin cần trợ giúp trong quá trình sử dụng bạn đọc có thể trao đổi trực tiếp với cán bộ thư viện hoặc qua email: 
infolib@vnua.edu.vn; điện thoại: 024. 6261. 7707 (any help please ask librarian or via email: infolib@vnua.edu.vn ; tel: 024. 6261. 
7707) 
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