
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ PHENIKAA



A. THÔNG TIN CHUNG VỀ THƯ VIỆN PHENIKAA



I. BẠN CÓ THỂ TRUY CẬP TỪ ĐÂU

• Thư viện điện tử: http://elib.phenikaa-uni.edu.vn Nơi bạn có thể tìm kiếm, mượn, trả tài liệu dạng in truyền
thống

II. BẠN CẦN GÌ ĐỂ CÓ THỂ TRỞ THÀNH BẠN ĐỌC CỦA THƯ VIỆN

• Chỉ cần bạn là thành viên của PHENIKAA bạn đều là bạn đọc Thư viện.

• Điều bạn cần ghi nhớ là:

o Bạn sẽ được cấp tài khoản để truy cập vào Thư viện điện tử.

o Tài khoản này dùng để bạn đặt mượn tài liệu trực tuyến, ghi mượn tài liệu trực tiếp tại thư viện, đọc và tải

các tài liệu trên thư viện số.

o Tài khoản này dùng chung cho cả 2 loại hình thư viện điện tử và thư viện số.

o Bạn sẽ truy cập tài khoản của mình để nắm được các thông tin về tình trạng tài liệu đặt mượn, đã mượn, 

tới hạn phải trả và các thông báo khác từ Thư viện.



III. BẮT ĐẦU TRẢI NGHIỆM VỚI THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ:
Truy cập đường dẫn: http://elib.phenikaa-uni.edu.vn

 Nơi bạn có thể tìm kiếm, mượn, trả tài liệu dạng in truyền thống



III. BẮT ĐẦU TRẢI NGHIỆM VỚI THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ:

Ngoài giao diện trang chủ bạn có thể
trải nghiệm Tin tức, sự kiện, tìm hiểu
về nội quy, các câu hỏi đáp về cách
thức sử dụng thư viện, …

Bạn đọc có thể truy cập trực tiếp vào
các khu vực tài liệu đã chia như: 
Sách, Tạp chí, Luận văn, luận án, hay 
đường dẫn để bạn có thể tới Thư viện
số của chúng ta.

Ngoài ra, bạn đọc có thể xem qua một
số Bộ sưu tập được xây dựng theo các
chủ đề, hoặc cập nhật các sách mới
được giới thiệu ở menu Sách mới.



B. HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM

TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ



I. LÀM QUEN VỚI THANH CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Bước 1: Đừng quên đăng nhập tài khoản để sử dụng các tính năng dành cho thành viên là bạn đọc của Thư viện

Bước 2: Dùng thanh công cụ tìm kiếm



I. LÀM QUEN VỚI THANH CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Bước 3: Bạn là bạn đọc của Tập đoàn và bạn chỉ muốn tìm kiếm vào Tủ sách của Tập đoàn PHENIKAA. 

Bạn hãy chọn tính năng tìm kiếm nâng cao.

Bấm vào đây



I. LÀM QUEN VỚI THANH CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Bước 4: Chọn giới hạn tìm kiếm là Tủ sách PHENIKAA – Ban Marketing - Truyền thông

* Nếu bạn không chọn thì giới hạn tìm kiếm của bạn là tất cả tài liệu bao gồm cả tài liệu của Trường Đại học Phenikaa.



II. KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Từ danh sách kết quả tìm kiếm bạn đọc có thể bấm lựa chọn vào nhan đề để xem thông tin chi tiết về tài liệu



II. ĐẶT MƯỢN TÀI LIỆU

Bước 1: Từ giao diện biểu ghi phía trên, bạn đọc bấm vào lựa chọn “Đặt mượn”
Bước 2:  Xác nhận đặt mượn tài liệu



II. ĐẶT MƯỢN TÀI LIỆU

Bước 3: Thêm các tùy chọn đặt mượn nếu cần trước khi bấm nút “Xác nhận”



II. ĐẶT MƯỢN TÀI LIỆU

Bước 3: Kiểm tra và theo dõi tình trạng xử lý thông tin đặt mượn tài liệu. 
*Phần trạng thái sẽ cập nhật tình trạng xử lý của tài liệu đặt mượn và tin nhắn thông báo hẹn tới nhận tài liệu.



III. NHẬN TÀI LIỆU VÀ GHI MƯỢN TÀI LIỆU

Bước 4: Tới thư viện nhận tài liệu theo thời gian hẹn. 
* Lúc này Cán bộ Thư viện sẽ tiến hành ghi mượn tài liệu cho bạn đọc và bạn đọc có thể cập nhật thông tin về tài
liệu đã ghi mượn trên tài khoản thư viện và email cá nhân có kết nối trong tài khoản.



RẤT VUI ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ BẠN ĐỌC!


