
 

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRÊN THƯ VIỆN SỐ 

 

Bước 1: Truy cập vào website của Thư viện: https://thuvien.hoasen.edu.vn/ (H.1) 

 

Bước 2: Đăng nhập tài khoản và lựa chọn ngôn ngữ sử dụng (H.2) 

(1)  Click vào Đăng nhập/Login (ở góc phải màn hình) 

(2)  Có thể lựa chọn sử dụng giao diện tiếng Việt hoặc tiếng Anh  

 

Trường Đại học Hoa Sen 

Trung tâm Thông tin Thư viện 

Đăng nhập tài 

khoản sử dụng 

Lựa chọn ngôn ngữ 

 

Chọn mục Tài nguyên và chọn 

tiếp mục Tài liệu điện tử 

H.2: Giao diện đăng nhập 

https://thuvien.hoasen.edu.vn/


(3) Chọn Xác thực bằng tài khoản HSU và đăng nhập tài khoản. (H.3) 

 

 

(4) Nhập Tên đăng nhập  (User Name) và Mật khẩu (Password). (H.4) 

 

H.4: Nhập User Name và Password 

 Lưu ý:  

- Tài khoản sử dụng Thư viện số là tài khoản mail do Trường Đại học Hoa Sen hoặc 

Trung tâm Thông tin Thư viện cung cấp.  

- Khi đăng nhập, ở mục Tên đăng nhập (User Name) không cần nhập đuôi 

@hoasen.edu.vn hoặc @sinhvien.hoasen.edu.vn. 

Giảng viên, nhân viên và 

sinh viên click chọn mục này 

để đăng nhập vào hệ thống 

Đăng nhập tài khoản 

H.3: Chọn phương thức đăng nhập 



Bước 3: Tìm kiếm tài liệu 

3.1. Cách 1: Tìm kiếm cơ bản (Basic search)  

(1)  Nhập một trong các thông tin liên quan đến tài liệu cần tìm vào ô tìm kiếm như: 

Tên tài liệu, Chủ đề/Từ khóa, Tên tác giả, Tên người hướng dẫn, Nhà xuất bản, 

Số ISBN/ISSN,… Sau đó Enter hoặc click vào biểu tượng Search. (H.5) 

 Lưu ý: Có thể dùng dấu ngoặt kép (“…”) cho yếu tố Nhan đề tài liệu để tìm kiếm 

chính xác Nhan đề tài liệu cần tìm.           

Ví dụ:  

Nhan đề tài liệu cần tìm Cách nhập 

Management of information security “Management of information security” 

Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp “Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp” 

 

 

H.5: Nhập các yếu tố liên quan đến tài liệu vào ô tìm kiếm 

(2)  Bạn đọc có thể điều chỉnh hiển thị kết quả tìm kiếm bằng cách click vào biểu tượng 

Cài đặt để: Tùy chọn sắp xếp (Sort Options) và Giới hạn kết quả tìm kiếm 

(Results Per Page). (H.6)  

 

Nhập một trong các thông 

tin liên quan đến tài liệu 

cần tìm vào ô tìm kiếm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.6: Giao diện kết quả tìm kiếm  

(3)  Click chọn tài liệu đúng theo yêu cầu, sau đó chọn vào biểu tượng Xem trực 

tuyến/View Online để đọc trực tuyến hoặc tải tài liệu. (H.7) 

 

H.7: Kết quả tìm kiếm cuối cùng 

Điều chỉnh hiển thị 

kết quả tìm kiếm 

Click chọn đọc 

hoặc tải tài liệu 



 Lưu ý: Do vấn đề BẢN QUYỀN TÀI LIỆU nên một số tài liệu GV, NV và SV 

không được phép đọc trực tuyến, cũng như tải về. Trong trường hợp này GV, NV 

và SV phải gửi yêu cầu đến Thư viện khi hệ thống thông báo. (H.8) 

 

H.8: Form yêu cầu được cung cấp tài liệu được thông báo bởi hệ thống 

3.2. Cách 2: Tìm kiếm nâng cao (Advanced search)  

(1)  Click vào biểu tượng tìm kiếm (Search) ở ô tìm kiếm. (H.9)  

 

H.9: Giao diện chính của Thư viện số 



(2)  Nhập các thông tin liên quan đến tài liệu cần tìm như: Tên tài liệu, Tên tác giả, 

Nhà xuất bản, Năm xuất bản,… vào các ô tìm kiếm tương ứng để đảm bảo cho ra 

kết quả tìm chính xác và duy nhất theo yêu cầu của Bạn đọc. (H.10) 

 
H.10: Giao diện Tìm kiếm Nâng cao bằng việc sử dụng Bộ lọc kết quả tìm kiếm 

 

(3)  Click chọn tài liệu, sau đó chọn vào biểu tượng Xem trực tuyến/View Online để 

đọc trực tuyến hoặc gửi yêu cầu tải tài liệu như ở Tìm kiếm cơ bản. 

 

3.3. Cách 3: Ngoài ra, Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu theo:  

- Đơn vị và Bộ sưu tập (Communities & Collections) 

- Năm xuất bản (Issue Date) 

- Tác giả (Authors) 

- Nhan đề (Titles) 

- Chủ đề (Subjects)  

ở mục Duyệt theo (Browse) (H.11) 

Thông tin nhan đề 

Thông tin tác giả 

Thông tin nhà xuất bản Thông tin 

năm xuất bản 



 

H.11: Mục Duyệt theo (Browse) trên giao diện chính của Thư viện số 

 Lưu ý: Tài liệu trong các mục con bên trong mục Duyệt theo (Browse) được sắp 

xếp theo trật tự số (0 – 9) và chữ cái (A - Z). Riêng mục Năm xuất bản, tài liệu 

được sắp xếp mặc định theo thứ tự giảm dần theo năm xuất bản. 

 

Mọi chi tiết liên quan đến việc sử dụng Thư viện số cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: 

- Email: nho.tranminh@hoasen.edu.vn 

- Phone: (028) 7309 1991 (Ext. 12313) hoặc 0973 993 294 

 

 

Tp. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2018 

                                                                                             Phụ trách Thư viện 

 

 

Lựa chọn mục 

phù hợp để tìm 

kiếm tài liệu 

mailto:nho.tranminh@hoasen.edu.vn

