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Giới thiệu về D&L 
 Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L 

 Thành lập: năm 2009 

 Lĩnh vực kinh doanh: 

 Giải pháp Thư viện tích hợp 

 Hạ tầng Công nghệ thông tin 

 Tích hợp Công nghệ thông tin        

 Đại diện độc quyền của hãng : 

 Innovative Interfaces (PM TV) 

 FE Technologies (RFID) 
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Là thành viên của: 

     Câu lạc bộ phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam 

     Cộng đồng Koha, Dspace quốc tế 

 Hội Thư viện Việt Nam 

    Liên chi hội Thư viện Đại học Phía Bắc  

    Dự án OpenRoad 
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Registered Services Provider 
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Danh hiệu Sao Khuê 2016 

Ngày 23/4/2016, D&L nhận danh hiệu Sao Khuê 2016 - “Dịch vụ triển khai 

các hệ thống PM quản lý thư viện dựa trên nền tảng nguồn mở” 
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Dự án thư viện tiêu biểu: 

 Thư viện Quốc Hội Việt Nam 

 Đại học Quốc gia  Hà Nội  

 Đại học Quốc gia  Hồ Chí Minh 

 Đại học Bách khoa Hà Nội  

 Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh 

 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

 Viện Thông tin Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học 

Xã hội Việt Nam 
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Dự án thư viện tiêu biểu: 

 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh 

 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 

 Trung tâm Thông tin Tư liệu Môi trường  - Bộ TNMT… 

 Phần mềm Dspace tại Thư viện trung ương và 40 tỉnh thành 
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TỔNG QUAN VỀ  

   DSPACE 
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 DSpace là phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý các 

nguồn  tài nguyên số nội sinh nhằm phục vụ cho các thư 

viện, các cơ quan, trường học sử dụng và phát triển. 

 DSpace do HP và The MIT Libraries phát triển vào năm 

2002, hiện tại có hơn 2000 trường đại học và các tổ chức 

văn hoá sử dụng phần mềm DSpace để quản lý và chia sẻ 

nguồn tài nguyên: Sách, Tạp chí, Luận văn và các bộ sưu 

tập Hình ảnh, Âm thanh, Phim… 

 Phiên bản mới nhất hiện nay của Dspace là 6.0 được phát 

hành vào tháng 11 năm 2016. 

Giới thiệu về Dspace 
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Vai trò của Dspace 

 Dspace dùng để thu nhận và quản lý tài liệu: Bao gồm cả 

siêu dữ liệu và các tập dữ liệu đính kèm 

 Dspace cung cấp giao diện để truy cập vào các nguồn tài liệu 

 Lưu trữ tài liệu lâu dài. 

Các định dạng có thể lưu trữ 

  Tài liệu điện tử: sách điện tử, bài báo, luận văn, luận án… 

  Các tệp tin âm thanh: MP3, WAV… 

  Các tệp tin Video 

  Hình ảnh … 

 Người dùng có khả năng khai báo các định dạng mới. 

Giới thiệu về Dspace 
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Kiến trúc của Dspace 



Chỉnh sửa 

Chấp nhận 

Từ chối 

 

Nhập tài liệu 

 

 

Kiểm tra 

 

 

Xuất bản 

Quy trình nhập liệu trên Dspace 
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CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT 

   CỦA DSPACE 



 Giao diện sử dụng hoàn toàn trên nền Web 

 Có thể cài đặt trên nhiều nền tảng khác nhau: 

Windows, Linux, Ubuntu… 

 Tuân thủ hoàn toàn các chuẩn quốc tế về quản lý 

tài nguyên số 

 Mô tả theo chuẩn Dublin Core 

 Hỗ trợ hoàn toàn Unicode 

 Phát triển dựa trên OAI-PMH (Open Archives 

Initiative Prototal for Metadata Harvesting) 

 

Các tính năng nổi bật của Dspace 



 Dễ dàng nhập tài 

liệu thông qua giao 

diện Web 

 Khung mẫu nhập 

liệu có thể tùy biến 

cho từng bộ sưu 

tập khác nhau. 

 

Nhập dữ liệu đơn giản 



 Khả năng nhập dữ liệu theo lô qua giao diện web. 

 

Nhập dữ liệu theo lô trên Dspace 



 Khả năng chỉnh 

sửa dữ liệu theo lô 

qua giao diện web. 

 

Chỉnh sửa dữ liệu theo lô trên Dspace 



 Dspace tự động 

hiển thị danh sách 

các tài liệu mới 

cập nhật vào hệ 

thống. 

 Cán bộ quản trị có 

thể lựa chọn số 

lượng tài liệu mới 

sẽ được hiển thị 

 

Tự động cập nhật tài liệu mới 



 Tìm kiếm linh 

hoạt. Hiển thị kết 

quả theo đơn vị, 

bộ sưu tập và các 

tài liệu. 

 Hỗ trợ tìm kiếm 

toàn văn. 

 Cung cấp bộ lọc 

cho phép giới hạn 

kết quả tìm kiếm 

 

Khả năng tìm kiếm linh hoạt 



Dễ dàng tùy biến giao diện hiển thị 



Thống kê tài liệu theo nhiều tiêu chí 

Thống kê theo khu vực Thống kê view, download Thống kê theo kiểu tài liệu 
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Document Viewer 

 Các định dạng hỗ trợ: PDF, Word, Excel, Powerpoint... 

 Tải từng trang giúp cho việc truy cập tài liệu nhanh hơn. 

 Tìm kiếm ngay trong tài liệu … 

 Chặn tải, in tài liệu trên giao diện đọc tài liệu 

Video, Audio Streaming 

 Các định dạng hỗ trợ: MP3, WMA, MP4…  

 Tính năng Streaming cho phép tải từng phần của tập tin. 

 Tính năng xem toàn màn hình … 

Tích hợp các ứng dụng xem trực tuyến 

Image Viewer 

 Hỗ trợ xem các loại định dạng ảnh khác nhau 

 Xem dưới dạng slide show 

 Đính kèm Watermark để bảo vệ bản quyền cho ảnh … 
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ImageViewer 

Tích hợp các ứng dụng xem trực tuyến 
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Document Viewer 

Tích hợp các ứng dụng xem trực tuyến 
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Video streaming 

Tích hợp các ứng dụng xem trực tuyến 
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Tăng cường mức độ bảo mật cho dữ liệu 

 Thêm nhóm quyền mới: Xem tài liệu. 

 Cho phép cán bộ chặn khả năng tải tài liệu dưới bất kỳ hình 

thức nào. 

 Chặn khả năng in ấn khi xem tài liệu. 

 Các quyền có thể gán cho người dùng: 

• Chỉ được xem siêu dữ liệu (Metadata) 

• Được xem các tệp dữ liệu đính kèm 

• Được tải các tệp đính kèm. 
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Quản lý hồ sơ tác giả 
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Công cụ quản trị mạnh mẽ 

 Tất cả các thao tác đều có thể sử dụng trên giao diện quản trị mới. 

 Không cần truy cập vào cơ sở dữ liệu để cập nhật thông tin. 

 Xử lý dữ liệu 

nhanh hơn 

 Giao diện trực 

quan 
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Dễ dàng phân quyền truy cập 

 Giao diện phân quyền thống nhất cho tất cả các đối tượng. 

 Dễ dàng thêm bớt, chỉnh sửa các quyền 
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Dễ dàng phân quyền truy cập 

 Tích hợp công cụ tìm kiếm. 

 Liệt kê toàn bộ kết quả liên quan 
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Dễ dàng phân quyền truy cập 

 Tích hợp bộ lọc cho phép dễ dàng tìm nhóm/người dùng 

 Phân quyền bằng cách tick chọn 

 Khả năng phân quyền cho nhóm hoặc từng người dùng 

 



33 

Quản lý người dùng linh hoạt 

 Giao diện quản lý người dùng, nhóm người dùng đơn giản. 

 Dễ dàng kiểm tra, chỉnh sửa, xóa người dùng, nhóm người dùng 
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Quản lý người dùng linh hoạt 

Giao diện quản lý người dùng 
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Quản lý người dùng linh hoạt 

 Dễ dàng thêm, bớt thành viên trong nhóm 

 Tích hợp công cụ tìm kiếm 
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Nhập, xóa bạn đọc theo lô 
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Dễ dàng di chuyển đơn vị, bộ sưu tập, tài liệu 
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Cập nhật thông tin về đơn vị, bộ sưu tập 
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Thông tin chi tiết về tài liệu 
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Cập nhật siêu dữ liệu 
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Báo cáo theo biểu đồ 

Báo cáo biểu đồ trực quan sinh động theo lượt truy cập, quốc gia,  

khu vực 
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Giao diện Demo 
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Giao diện Demo 
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Quy trình triển khai 

   DSPACE 
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Khảo sát hệ thống 

 Khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin 

 Khảo sát dữ liệu 

 Khảo sát quy trình hoạt động 

 Khảo sát quá trình quản lý tài liệu 
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Triển khai dự án 

 Cài đặt hệ điều hành 

 Cài đặt phần mềm và các gói tin bổ trợ 

 Cấu hình cơ bản. 

 Tùy biến hệ thống 

 Chuyển đổi cơ sở dữ liệu 



47 

Hướng dẫn sử dụng và đưa HT vào hoạt động 

 Đào tạo về nghiệp vụ Thư viện 

 Đào tạo sử dụng phần mềm 

 Đưa hệ thống vào hoạt động chính thức 
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Yêu cầu về hạ tầng để triển 

  khai DSPACE 
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Yêu cầu về hạ tầng 

 Đường truyền Internet có địa chỉ IP tĩnh để truy cập từ bên 

ngoài 

 Tên miền để dễ dàng truy cập vào phần mềm 

 Cấu hình tối thiểu của máy chủ: 

 01 CPU Quad core 2.26Ghz 

 04 GB Memory 

 300 GB Hdd 

 01 Network Card 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


