TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

TRUNG TÂM THƯ VIỆN
Số: 01 /TB - TTTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 2 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng Thư viện số miễn phí
Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường Đại học Hà Tĩnh

viên cao học và học sinh, sinh viên, Trung tâm Thư viện thông báo về sử dụng thư
viện số như sau:
I. SỬ DỤNG CSDL TRỰC TUYẾN ONLINE
Từ ngày 06/2/2015, Trung tâm
tài khoản sử dụng miễm
phí, kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng vào email cá nhân của tất cả các cán bộ, giảng
viên trong trường để sử dụng CSDL trực tuyến online và thư viện số Trường Đại học
Hà Tĩnh.
- LIÊN KẾT SỬ DỤNG TÀI LIỆU SỐ CỦA CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU
TRỰC TUYẾN VINA
Địa chỉ truy cập: http://thuvienso.htu.edu.vn
Hướng dẫn đăng nhập
1. Đối với sinh viên:
- Tên đăng nhập là mã số sinh viên;
- Mật khẩu là tám số của ngày tháng năm sinh cho lần truy cập đầu tiên, sau đó
người dùng tự đổi mật khẩu theo nhu cầu sử dụng của mình;
Ví du: Trần văn Hoàn, sinh ngày 07 tháng 04 năm1994
Mã số sinh viên: 31142201019
Tên đăng nhập: 31142201019, mật khẩu 07041994.
2. Đối với học viên cao học, cán bộ, giảng viên:
- Tên đăng nhập là họ và tên người sử dụng viết liền không dấu;
- Mật khẩu là tám số của ngày tháng năm sinh cho lần truy cập đầu tiên, sau đó
người dùng tự đổi mật khẩu theo nhu cầu sử dụng của mình;
Ví du: Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 02 tháng 05 năm1980
Tên đăng nhập: nguyenvanhung, mật khẩu 02051980.
3. Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn “Đăng nhập”
Trung tâm đề nghị cán bộ, giảng viên trong trường kiểm tra Email cá nhân xác
nhận các thông tin và tài khoản do thư viện cung cấp để khai thác hiệu quả các Cơ sở
dữ liệu trên (Tài khoản miễn phí cho bạn đọc là sinh viên, học viên cao học thư viện
đã gửi theo danh sách cho các lớp).
II. SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ TĨNH

Địa chỉ truy cập: http://117.6.204.96:8088/dspace
Hướng dẫn đăng nhập
1. Đối với sinh viên:
- Tên đăng nhập là mã số sinh viên;
- Mật khẩu mặc định cho lần truy cập đầu tiên: 1234567890, sau đó người dùng
tự đổi mật khẩu theo nhu cầu sử dụng của mình.
2. Đối với cán bộ, giảng viên:
- Tên đăng nhập là địa chỉ Email trong hệ thống Email của trường cấp;
- Mật khẩu mặc định cho lần truy cập đầu tiên: 1234567890, sau đó người dùng
tự đổi mật khẩu theo nhu cầu sử dụng của mình.
3. Đối với học viên cao học:
- Vào địa chỉ truy cập: http://117.6.204.96:8088/dspace
Thao tác đăng ký sử dụng qua Email của hệ thống thư viên số DSPACE.
4. Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn “Đăng nhập”
Truy cập hệ thống thư viện số Trường Đại học Hà Tĩnh, bạn đọc sẽ được sử
dụng toàn văn hàng trăm tài liệu điện tử là các tài liệu nội sinh của trường bao gồm:
Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sỹ, bài giảng, đề tài NCKH, tạp chí khoa học, kỹ yếu hội
thảo, khóa luận, đồ án tốt nghiệp.
Bạn đọc có quyền:
- Đọc miễn phí tài liệu điện tử trên hệ thống thư viện số.
- Download tài liệu miễn phí phục vụ học tập, nghiên cứu của cá nhân
Trung tâm Thư viện trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, hoc
sinh sinh viên, học viên cao học trong Trường biết để sử dụng hiệu quả thư viện số của
Trường.
Hướng dẫn sử dụng chi tiết xem tại mục “Hướng dẫn sử dụng” ở thư viện số.
Điện thoại liên hệ hỗ trợ: DĐ: 0973485456 (Anh Thắng); cố định.039.885305
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THƯ VIỆN

- Đăng trang Website Trường
- Lưu TTTV

Đinh Văn Nam

