
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU SỐ TNUT 

- Phần 1: Hướng dẫn tra cứu tài liệu (áp dụng đối với người học, giảng viên, cán bộ thư viện). 

- Phần 2: Hướng dẫn quản lý và cập nhật tài liệu (áp dụng đối với giảng viên, cán bộ thư viện). 

Phần 1: Hướng dẫn tra cứu tài liệu 

- Truy cập địa chỉ website tài liệu số: http://ebook.tnut.edu.vn hoặc chọn mục “Tài liệu số” trên 

website (http://tnut.edu.vn) của Trường như hình dưới đây: 

 

- Tài khoản đăng nhập:  

+ Giảng viên tên đăng nhập là email nội bộ của Trường  ….@tnut.edu.vn, mật khẩu được 

cung cấp riêng đến từng cá nhân. 

+ Sinh viên sử dụng tên đăng nhập là email nội bộ của Trường  masv@tnut.edu.vn, mật khẩu 

mặc định là ngày sinh (Ví dụ nếu ngày sinh 11/06/2002, thì mật khẩu sẽ là 11062002) 

- Giao diện website: 

 

1. Đăng nhập 

- Tài liệu số được sử dụng nội bộ, nên để tra cứu và cập nhật tài liệu cần phải đăng nhập bằng tài 

khoản cá nhân. 

- Các bước đăng nhập thực hiện như hình dưới: 

 

http://ebook.tnut.edu.vn/
http://tnut.edu.vn/


Hình dưới đây là kết quả đăng nhập thành công: 

 

 

2. Tìm kiếm, tra cứu tài liệu 

Có thể thực hiện việc tra cứu tài liệu theo: 

+ Tra cứu theo các thông tin của tài liệu gồm: Tiêu đê/Mô tả/Ngôn ngữ/Lĩnh vực/Loại/Tác giả/ 

Năm xuất bản/ Nhà xuất bản,.. 

+ Tra cứu theo học phần: Mã học phần, tên học phần; 

+ Tra cứu theo chương trình đào tạo. 

2.1. Tra cứu theo thông tin tài liệu 

Các bước thực hiện tra cứu như hình dưới đây: 

 

Để hỗ trợ tìm kiếm nhanh hơn, có thể chọn sắp xếp theo các nội dung như hình trên. 

Sau khi Click bước (4) xem chi tiết tài liệu, kết quả như sau: 



 

Sau khi Click file nội dung chi tiết, kết quả như sau: 

 

2.2. Tra cứu theo học phần 

Các bước thực hiện tra cứu như các hình dưới đây: 

 

 
Sau khi chọn bước 2, kết quả như sau: 



 
- Bước (1) có thể tìm kiếm chính xác nếu gõ đầy đủ mã học phần/ tên học phần; cũng có thể tìm 

kiếm tương đối như ví dụ trên với từ khóa “CAD” ở trên. 

- Đối với người học: nếu có nhu cầu sử dụng tài liệu cho học phần cụ thể, có thể gửi yêu cầu đến 

Thầy/ Cô giảng dạy học phần hoặc đến Thư viện. Nếu có tài liệu, Thầy/ Cô/ Thư viện có thể 

cập nhật tài liệu cho học phần đó. 

- Chọn bước (2) ở trên để xem chi tiết danh mục tài liệu của học phần hiện tại, kết quả sẽ như 

hình sau: 

 

2.3. Tra cứu theo chương trình đào tạo 

Các bước thực hiện như hình dưới đây: 

 



Sau khi thực hiện bước 2, kết quả như sau: 

 

Sau khi thực hiện bước (2) như trên, kết quả như sau: 

 

Trên là các học phần thuộc chương trình đào tạo đã chọn. 

2.4. Người học gửi yêu cầu tài liệu 

- Khi cần tài liệu cho việc học tập, người học có thể chọn học phần và gửi yêu cầu đến Thầy/ Cô/ 

Thư viện. 

- Yêu cầu này sẽ được gửi đến Thầy/ Cô quản lý và giảng dạy học phần và Thư viện, Thầy/ Cô/ 

Thư viện có thể phản hồi cho người học biết nếu có thông tin về tài liệu trong kho tài liệu số,… 

- Khi đăng nhập, người học thực hiện các bước mầu đỏ dưới đây: 

 



 

 

 

Dưới đây là danh sách yêu cầu của cá nhân người học: 

 

2.5. Nhận và phản hồi yêu cầu người học 

- Thầy/ Cô giảng dạy và quản lý học phần hoặc Thư viện sẽ nhận được phản hồi và trả lời cho 

riêng người học đã yêu cầu tài liệu. 

- Các bước phản hồi như sau: 

 



 

Phản hồi xong bước (2) ở trên như sau: 

 

 

Phần 2: Hướng dẫn quản lý và cập nhật tài liệu 

Hướng dẫn quản lý và cập nhật tài liệu đối với cán bộ thư viện và giảng viên (người học không 

có chức năng này). 

1. Đăng nhập tài khoản như hình dưới đây: 

 

- Đăng nhập thành công, thực hiện thao các bước sau: 



  

 

 

2. Chọn học phần được phân công giảng dạy 

- Để tiện cho việc cập nhật, quản lý và theo dõi tài liệu của mỗi Thầy/Cô giáo, mỗi  Thầy/Cô nên 

chọn học phần mà mình được phân công giảng dạy để đưa vào mục riêng của mình. 

- Thực hiện các bước như nhìn dưới đây: 

 

Sau khi chọn bước (4) 



 

Xem danh sách các học phần đã chọn trong bước (5) 

 

3. Cập nhật tài liệu cho học phần 

- Thầy/ Cố có 02 cách cập nhật tài liệu cho các học phần đã chọn ở trên gồm: 

+ Cập nhật mới tài liệu: nhập mới tài liệu riêng của Thầy/ Cô. 

+ Cập nhật tài liệu đã có: sử dụng các tài liệu đã có trong kho tài liệu số để làm tài liệu tham 

khảo cho học phần của Thầy/ Cô (tài liệu này đã được Thầy/ Cô nào đó cập nhật từ trước, Thầy/ 

Cô có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học phần của mình - mỗi tài liệu có thể dùng chung 

cho các học phần khác nhau). 

- Các bước thực hiện như sau: 

 

Sau khi chọn bước (1) để cập nhật tài liệu cho học phần, kết quả như sau: 

 



- Học phần Kỹ thuật thủy khí chưa có tài liệu số nào. Thầy/ Cô sẽ cập nhật tài liệu cho học phần 

như sau: 

1.1. Nhập tài liệu đã có sẵn 

- Lưu ý: Loại tài liệu này, Thầy/ Cô không thể xóa khỏi kho tài liệu số, mà chỉ có thể đưa ra khỏi 

học phần nếu thấy không cần thiết. Trường hợp có thể xóa nếu tài liệu này là do Thầy/ Cô cập nhật 

mới từ đầu (phần sau sẽ đề cập).  

- Thực hiện việc cập nhật như các bước sau đây: 

 

 

Sau khi thực hiện bước (3) kết quả như sau: 

 

1.2.Nhập mới tài liệu cho học phần 

- Mỗi Thầy/ Cô có thể cập nhật mới tài liệu cho các học phần được phân công giảng dạy; quản 

lý, cập nhật, xóa, chỉnh sửa các tài liệu này; chia sẻ nội bộ các tài liệu trong kho dữ liệu số của Trường 

để sử dụng chung cho các học phần khác,…Đặc biệt, với mỗi tài liệu cụ thể, Thầy/ Cô chỉ cần cập nhật 

mới tài liệu một lần, nếu cần thiết có thể chỉnh sửa để làm mới nội dung, mà không phải cập nhật mới 

theo học kỳ và năm học mới như trên trang elearning (mất rất nhiều công sức, thời gian và cơ sở hạ 

tầng máy chủ để lưu trữ,…)   

- Lưu ý: Nếu Thầy/ Cô xóa tài liệu mà mình cập nhật mới, tài liệu này nếu được sử dụng bởi các 

học phần khác sẽ bị xóa theo. 

- Cách thực hiện cập nhật tài liệu như các hình dưới đây: 



 

- Các bước tiếp theo là cập nhật thông tin cho tài liệu như sau: 

 

 

Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin tài liệu theo yêu cầu, sẽ thực hiện bước cuối cùng (14) để ghi 

nhận, kết quả như sau: 



 

 

Hướng dẫn sử dụng và khai thác website tài liệu số của Trường có thể chưa được đầy đủ như mong 

muốn, Thầy/ Cô, người học của Trường vui lòng liên hệ địa chỉ trên website để được hỗ trợ thêm. 

Trân trọng 


