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GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ 

THƯ VIỆN DỰA TRÊN CÁC NỀN TẢNG NGUỒN MỞ 

 

I. MÔ HÌNH TỔNG QUAN 

 Với một thư viện hiện đại luôn luôn tồn tại song song các nguồn tài nguyên khác 

nhau như: Tài nguyên truyền thống, tài nguyên số, cơ sở dữ liệu online. Hệ thống phần 

mềm quản lý thư viện phải đáp ứng yêu cầu quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn dữ 

liệu của thư viện, cùng với đó là yêu cầu tích hợp các giải pháp an ninh thư viện. Việc 

tìm kiếm tài liệu cũng phải được thực hiện trên một giao diện tìm kiếm tập trung duy 

nhất, hỗ trợ tối đa bạn đọc của thư viện trong quá trình khai thác tài liệu. Để đáp ứng yê 

cầu của thư viện, chúng tôi xin giới thiệu tới các thư viện Giải pháp hệ thống phần mềm 

quản lý thư viện dựa trên các nền tảng nguồn mở 

 

Giải pháp hệ thống phần mềm quản lý thư viện dựa trên nền tảng nguồn mở 
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 Hệ thống phần mềm quản lý thư viện dựa trên nền tảng nguồn mở bao gồm hệ 

thống bốn phần mềm mã nguồn mở độc lập với chức năng và nhiệm vụ khác nhau trong 

hệ thống: 

- Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha: Phần mềm hỗ trợ thư viện quản lý 

nguồn tài nguyên truyền thống (nguồn tài liệu bản giấy), quản lý dữ liệu bạn đọc, 

kiểm soát và quản lý các giao dịch mượn trả của bạn đọc. Ngoài ra phần mềm 

Koha tích hợp với hệ thống an ninh thư viện để đảm bảo an toàn cho tài liệu của 

thư viện 

- Phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace: Phần mềm hỗ trợ thư viện quản lý 

nguồn tài nguyên số (bao gồm các nguồn tài nguyên số nội sinh, nguồn tài liệu số 

hóa) của thư viện. Tổ chức nguồn tài nguyên số của thư viện dưới dạng các bộ sưu 

tập trực tuyến, phục vụ nhu cầu độc giả trực tuyến (mọi lúc, mọi nơi) 

- Phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind: Phần mềm tích hợp các cơ sở dữ liệu sẵn 

có của thư viện (tài nguyên truyền thống, tài nguyên số, cơ sở dữ liệu trực tuyến) 

và cung cấp tới bạn đọc một giao diện tìm kiếm tập trung duy nhất. Thay vì phải 

vào từng phần mềm, cơ sỡ dữ liệu để tìm kiếm tài liệu, ban đọc có thể tìm kiếm 

được tất cả tài liệu của thư viện qua giao diện tìm kiếm của phần mềm Vufind. Dữ 

liệu được đồng bộ theo thời gian thực giữa các hệ thống với nhau. 

- Phần mềm cống thông tin Drupal: Phần mềm hỗ trợ thư viện quản lý, tổ chức , 

biên tập các tin bài hoạt động ngoài lề của thư viện. Quản lý và giới thiệu chức 

năng, nhiệm vụ cũng như các dịch vụ thư viện cung cấp tới độc giả. Đây chính là 

cổng thông tin chính thức của mỗi thư viện 
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II. PHẦN MỀM QUẢN TRỊ THƯ VIỆN TÍCH HỢP KOHA 

1. Thông tin chung 

- Phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới. Phần 

mềm Koha được phản triển lần đầu năm 1999-2000 tại New Zealand bởi Công ty 

Katipo và thư viện Trust 

- Koha là ứng dụng chạy hoàn toàn trên nền Web, các máy trạm có thể truy cập vào 

phần mềm thông qua các trình duyệt web trên máy trạm. Hiện tại phần mềm Koha 

đang được sử dụng trên 3885 thư viện trên toàn thế giới và được chuyển đổi sang 

hơn 50 ngôn ngữ trên toàn thế giới 

- Koha là phần mềm tuân thủ 100% tiêu chuẩn quốc tế về thư viện, và có đầy đủ 

tính năng của phần mềm quản trị thư viện tích hợp hiện đại. Phần mềm được hỗ 

trợ bởi cộng đồng thế giới, luôn luôn được cập nhật các tính năng mới cũng như 

cập nhật các phản vá lỗi, hoàn thiện phần mềm. 

 

2. Phân hệ Web-Opac 

- Phần mềm cho phép người dùng dễ dàng tùy biến lại giao diện Opac dành cho độc 

giả (tùy biến bố cục, banner, màu sắc ...). Giao diện Opac hỗ trợ các thiết bị không 

dây như điện thoại di động, PDA 
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Tùy biến giao diện opac phần mềm Koha 

- Giao diện Opac cho phép bạn đọc tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau 

(nhan đề, tác giả, chủ đề...) với tính năng tìm kiếm nâng cao bạn đọc có thêm 

nhiều tiêu chí tìm kiếm tài liệu cũng như giới hạn kết quả tìm kiếm 

- Giới hạn và lọc kết quả tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau: Thư viện, 

kho tài liệu, kiểu tài liệu, chủ đề, trạng thái tài liệu... 

- Giao diện Opac cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến tài liệu cho bạn đọc (nhan 

đề, tác giả, thông tin xuất bản, trạng thái tài liệu, ĐKCB). Tích hợp thêm mã vạch 

đa chiều QRCode chứa thông tin tài liệu 
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Giao diện kết quản tìm kiếm tài liệu trên Opac 

- Cập nhật danh mục sách mới, bộ sưu tập chuyên đề của thư viện ( tự động cập 

nhật hoặc cập nhật thủ công). Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua Z39.50 

- Bạn đọc có thể đăng nhập vào giao diện Opac để kiểm tra thông tin về tài khoản: 

Tài liệu mượn thư viện, tài liệu quá hạn, tiền phạt nợ thư viện... Bạn đọc có thể 

cập nhật bổ sung thêm thông tin cho tài khoản của mình qua giao diện Opac 

- Bạn đọc có thể đặt mượn tài liệu, gửi đề xuất mua tới thư viện, gia hạn tài liệu 

hoặc đưa các đánh giá - bình luận lên tài liệu trên giao diện opac (nếu thư viện cho 

phép) 
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Giao diện tài khoản bạn đọc trên opac 

- Tạo danh mục tài liệu ưu thích trên Opac (Giá sách ảo). Bạn đọc có thể chia sẻ, 

hoặc gửi thông tin giá sách ảo tới Email, hoặc trích xuất dữ liệu về máy tính 

 

3. Phân hệ bạn đọc 

- Phần mềm Koha quản lý bạn đọc theo các nhóm bạn đọc (kiểu bạn đọc). Mỗi bạn 

đọc có tài khoản duy nhất trên hệ thống và được kiểm soát theo số thẻ bạn đọc 

- Phần mềm cho phép tùy biến các trường thông tin trong hồ sơ bạn đọc (thêm, bớt 

trường), khai báo trường bắt buộc khai báo thông tin. Cán bộ thư viện được phép 

tải lên ảnh bạn đọc, các tệp tin đính kèm tới bạn đọc 

- Kiểm soát trạng thái tài khoản của bạn đọc, và hiển thị thông tin cho cán bộ thư 

viện. Thủ thư có thể hạn chế tài khoản thủ công đối với các tài khoản vi phạm nội 

quy thư viện... 
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Giao diện hồ sơ bạn đọc trên phần mềm Koha 

- Hỗ trợ công cụ nhập bạn đọc, ảnh hồ sơ bạn đọc theo lô vào phần mềm. Hỗ trợ thư 

viện thiết kế và in thẻ thư viện cho bạn đọc. 

 

4. Phân hệ biên mục 

- Hỗ trợ khổ mẫu biên mục MARC21, UNIMARC, NORMARC. Hỗ trợ chuẩn mô 

tả dữ liệu AACR2, ISBD, RDA... 

- Cho phép thiết lập trước các khung mẫu nhập liệu cho từng loại hình. Thư viện có 

thể khai báo các trường dữ liệu được sử dụng, khai báo các trường bắt buộc, các 

trường lặp hoặc các giá trị mặc định 

- Quá trình biên mục dễ dàng bằng cách sử dụng khung mẫu nhập liệu có sẵn hoặc 

tìm kiếm tài liệu qua giao thức Z39.50. Trong quá trình biên mục phần mềm hỗ trợ 

thủ thư kiểm soát trùng lặp tài liệu theo nhan đề 

- Cho phép kết nối các biểu ghi với nhau hỗ trợ biên mục bài trích - tạp chí 

- Hỗ trợ cán bộ thư viện xử lý dữ liệu biên mục theo lô: Chỉnh sửa - xóa biểu ghi 

theo lô, chỉnh sửa - xóa ĐKCB theo lô, nhập ảnh bìa tài liệu theo lô, sao chép biểu 

ghi thư mục 

http://www.dlcorp.com.vn/


 

Công ty cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L 

Tel: 04 6 655 2836  |  Fax: 04 3 767 8812  |  www.dlcorp.com.vn  |  support@dlcorp.com.vn 

 

- Hỗ trợ nhập file dữ liệu vào phần mềm theo chuẩn ISO2709 và kiểm soát trùng lặp 

biểu ghi nhập với biểu ghi đang có trong hệ thống theo trường ISBN, ISSN 

- Cho phép thư viện thiết kế và in nhãn gáy, mã vạch cho tài liệu của thư viện  

- Kiểm soát tính nhất quán cho dữ liệu trong hệ thống (tác giả cá nhân, tác giả tập 

thể...) 

- Tích hợp công cụ tự động sinh cutter cho tài liệu đang được biên mục. Phần mềm 

sẽ dựa vào thông tin thủ thư mô tả để sinh giá trị cutter theo chuẩn thư viện 

- Phần mềm cho phép thủ thư tải và đính kèm các tệp tin số tới biểu ghi thư mục 

trong hệ thống 

 

5. Phân hệ lưu thông 

- Cung cấp đầy đủ chức năng tới thủ thư trong quá trình làm việc: Ghi mượn, ghi 

trả, gia hạn, đếm lượt, thống kê tài liệu quá hạn... 

- Cho phép thiết lập trước các chính sách lưu thông theo quy định của thư viện. 

Phần mềm sẽ kiểm soát các giao dịch mượn trả theo chính sách lưu thông được 

thiết lập sẵn 

- Phần mềm hỗ trợ thủ thư ghi mượn, ghi trả một tài liệu hoặc nhiều tài liệu cùng 

một lúc. Cán bộ thư viện có thể thực hiện thao tác ghi mượn, ghi trả tại bất kỳ giao 

diện nào của phần mềm 

- Phần mềm hỗ trợ thư viện khai thác các hình thức đọc tại chỗ, tính phí mượn đối 

với các kiểu bạn đọc, kiểu tài liệu 

- Cho phép thiết lập các chính sách gia hạn tài liệu, áp dụng gia hạn tài liệu cho các 

giao dịch mượn trả của thư viện. Thư viện có thể gia hạn nhiều tài liệu cùng lúc 

bằng một thao tác 

- Thự hiện đếm lượt bạn đọc đến thư viện, dữ liệu vào ra được lưu trữ trong cơ sở 

dữ liệu và thống kê tới thủ thư 
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Giao diện đếm lượt bạn đọc trên phần mềm koha 

- Tự động gửi Email thông báo tới bạn đọc khi có tài liệu quá hạn 

- Tự động tính toán và cập nhật các khoản tiền phát lưu thông vào tài khoản của bạn 

đọc. Cán bộ thư viện có thể tạo thêm các khoản phạt phủ công 

- Tự động kiểm soát tài khoản bạn đọc theo tài liệu quá hạn, số tiền phạt và theo 

chính sách lưu thông mà thư viện đã thiết lập trước 

- Tích hợp các công cụ  

 

6. Phân hệ bổ sung 

- Cho phép thư viện tạo và quản lý các nhà cung cấp tài liệu cho thư viện. Mỗi hồ sơ 

nhà cung bao gồm các thông tin liên quan đến nhà cung cấp, thông tin liên hệ, 

thông tin đơn hàng. 

- Cho phép thư viện thiết lập và quản lý các nguồn tài chính của thư viện, phân chia 

kế hoạch sử dụng các nguồn tài chính (theo tháng, theo thư viện chi nhánh, theo 

loại hình tài liệu) 

- Cho phép thiết lập các loại tiền tệ sử dụng trong giao dịch của phân hệ bổ sung, 

trong đó có một đơn vị tiền tệ chính, các tiền tệ còn lại được quy đổi về đơn vị 

chính theo tỷ giá quy đổi 
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- Cho phép thư viện thiết lập đơn đặt từ các nguồn khác nhau như: Đề xuất mua, 

biểu ghi trong hệ thống, từ tệp tin nhập vào hay tài liệu đặt mượn nhiều nhất... 

- Phần mềm tự động kiểm soát đơn hàng theo thời gian khai báo của nhà cung cấp, 

tự động đánh dấu các đơn hàng chậm và cho phép thư viện gửi khiếu nại tới nhà 

cung cấp 

- Quản lý và cập nhật các nguồn tài chính theo thời gian thưc. Thư viện có thể kiểm 

tra nguồn tài chính đã sử dụng, nguồn tài chính dư, nguồn tài chính đã thanh toán, 

dùng đặt hàng... Kiểm soát và gửi cảnh báo tới thư viện khi nguồn tài chính giảm 

xuống dưới mức cho phép 

 

Quản lý nguồn tài chính trong Koha 

 

7. Phân hệ ấn phẩm định kỳ 

- Cho phép thư viện thiết lập các mẫu số ấn phẩm, tần suất ấn phẩm phù hợp với 

nhiều loại báo - tạp chí khác nhau 

- Tự động kiểm soát trạng thái của ấn phẩm, thống kê các ấn phẩm chậm và cho 

phép thư viện gửi khiếu nại tới đơn vị cung cấp 

- Quá trình nhận ấn phẩm đơn giản với thủ thư, cho phép thủ thư chỉnh sửa lại trạng 

thái các kỳ ấn phẩm đã nhận 

- Hiển thị đầy đủ thông tin trạng thái các kỳ ấn phẩn trên giao diện Opac và giao 

diện nhân viên 

 

8. Báo cáo thống kê 

- Phần mềm Koha đáp ứng đầy đủ yêu cầu báo cáo của thư viện. Thư viện hoàn toàn 

chủ động trong việc tạo thêm các báo cáo mới. Cán bộ thư viện có thể thiết lập 

thêm báo cáo theo hướng dẫn của phần mềm hoặc có thể thiết lập câu lệnh SQL để 

trích xuất dữ liệu báo cáo 
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- Phần mềm Koha còn được tùy biến thêm để hỗ trợ các báo cáo thống kê dạng biểu 

đồ 

 

Báo cáo thống kê lưu thông theo dạng biểu đồ 

 

9. Phân hệ quản trị 

- Các thông số quản trị phần mềm Koha được chia thành hai nhóm: Thông số chung 

và thông số riêng. 

- Thông số chung là các tính năng cơ bản sử dụng cho cho hệ thống. Các thông số 

này được áp dụng cho tất cả các thư viện chi nhánh. Các tính năng trong phần 

mềm được thiết lập theo dạng tùy chọn (quản trị lựa chọn các thông số theo yêu 

cầu đặt ra của thư viện) 

- Thông số riêng là các thông số dành riêng cho từng thư viện chi nhánh: Thiết lập 

chi nhánh, kiểu bạn đọc, kiểu tài liệu, chính sách lưu thông.... Mỗi thư viện chi 

nhánh sẽ có các thông số được cấu hình giống hoặc khác nhau. 

- Cho phép quản trị biên tập tin tức trên giao diện Opac, thiết lập lịch làm việc cho 

thư viện hoặc thiết lập lịch chạy báo cáo cho phần mềm 

- Cho phép quản trị trích xuất nhật ký hệ thống để kiểm tra lỗi phát sinh trong quá 

trình sử dụng. 
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III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE 

1. Giới thiệu tổng quan phần mềm Dspace 

 

Giao diện web phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace 

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. 
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Dspace do HP và The MIT Libraries phát triển vào năm 2002 và trở thành phần 

mềm thư viện số được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay với khoảng 2000 trường đại học, 

các tổ chức chính phủ và công ty thương mại sử dụng. Mục đích chủ yếu của Dspace là 

để quản lý và chia sẻ nguồn tài nguyên số: Sách, tạp chí, luận văn và các sưu tập hình 

ảnh, âm thanh và phim. 

Là phần mềm mã nguồn mở nên Dspace liên tục được cộng đồng thư viện thế giới 

nói chung và Việt Nam nói riêng cập nhật, phát triển các tính năng mới để phục vụ nhu 

cầu sử dụng ngày càng cao của cộng đồng. Mỗi năm Dspace cho ra mắt ít nhất một phiên 

bản mới và nhiều bản vá lỗi khác. Phiên bản mới nhất hiện nay của Dspace là 6.0 được 

phát hành vào tháng tư năm 2016. 

Dspace hoàn toàn cho phép các thư viện tùy biến để phù hợp với nhu cầu của từng 

đơn vị bao gồm:  

Tùy chỉnh giao diện: Thư viện hoàn toàn có thể tùy chỉnh giao diện Web của 

Dspace để trở thành một thể thống nhất với hệ thống các website khác của đơn vị và trực 

quan hơn cho bạn đọc như: màu sắc, phông chữ, bố cục, banner, nội dung, biểu đồ… 

Tùy chỉnh khung mẫu nhập liệu: Dublin Core là khung mẫu mô tả mặc định của 

Dspace. Tuy nhiên, thư viện hoàn toàn có thể tùy chỉnh thêm hoặc thay đổi các trường dữ 

liệu. Dspace cũng hỗ trợ chuyển đổi siêu dữ liệu từ các loại khung mẫu khác như MARC 

và MODS. 

Tùy chỉnh các tiêu chí tìm kiếm: Thư viện hoàn toàn có thể quyết định các trường 

thông tin nào được sử dụng để làm tiêu chí duyêt và tìm kiếm như: tác giả, nhan đề, chủ 

đề… Tất cả những thông tin dạng text có chứa trong các trường mô tả và kể cả các file 

đính kèm sẽ được đánh chỉ mục tìm kiếm nếu muốn. 

Tùy chỉnh cơ sở dữ liệu: Thư viện hoàn toàn có thể lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu PostgreSQL hoặc Oracle để quản lý tài liệu của mình. 

Tùy chỉnh ngôn ngữ mặc định: Dspace hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ khác nhau 

như: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật… 

Giao diện Dspace sử dụng hoàn toàn trên nền Web. Tất cả các thao tác từ tìm 

kiếm, khai thác tài liệu, biên mục và quản trị đều thực hiện trên giao diện Web. Dspace 
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chỉ cần cài đặt và cấu hình trên máy chủ (server) duy nhất, không cần cài đặt trên các 

máy trạm (client). Người dùng chỉ cần có máy tính kết nối Internert hoặc Intranet là có 

thể truy cập vào Dspace. 

Dspace có thể cài đặt trên nhiều nền tảng khác nhau: Windows, Linux, Ubuntu… 

Cộng đồng phát triển Dspace khuyến cáo khách hàng nên sử dụng hệ điều hành Linux 

Enterprise để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7. Hệ điều hành Windows mặc dù 

sử dụng dễ dàng hơn nhưng lại hay gặp các sự cố như hệ thống hay bị dump, sau một thời 

gian hoạt động thì bộ nhớ không được giải phóng (Để khắc phục phải khởi động lại), 

nhiều virus… nên không đảm bảo được khả năng hoạt động liên tục 24/7). 

Hệ thống Dspace hỗ trợ các nền tảng máy trạm khác nhau. Tất cả phân hệ có khả 

năng chạy được trên Windows 98 / NT / 2000 / XP / Vista / Win 7 (và những phiên bản 

tiếp theo của hệ điều hành Window), Linux, Mac OS. 

Việc nâng cấp phần mềm hoàn toàn dễ dàng và cơ sở dữ liệu của thư viện tự động 

nâng cấp lên khi cán bộ chạy phiên bản mới hơn của phần mềm. 

Dspace 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) 

- Tích hợp chặt chẽ với các phần mềm tìm kiếm như Google, Google scholar… 

Dspace có khả năng tương thích cao với nhiều tiêu chuẩn về tìm kiếm, nhập và 

xuất khẩu dữ liệu (chia sẻ dữ liệu). Những tiêu chuẩn hỗ trợ bao gồm: OAI-PMH, OAI-

ORE, SWORD, WebDAV, OpenSearch, OpenURL, RSS, ATOM. 

Dspace được sử dụng cơ bản như một phần mềm lưu trữ và phân phối tài liệu số 

với 3 vai trò chính sau: 

- Giúp cho việc thu nhận và quản lý tài liệu được dễ dàng, bao gồm cả siêu dữ liệu 

của tài liệu   

- Giúp cho việc truy cập tài liệu được dễ dàng, bằng cả việc liệt kê và tìm kiếm   

- Giúp cho việc lưu trữ tài liệu lâu dài. 
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 Dspace có thể lưu trữ tất cả các định dạng tệp tin của tài liệu số bao gồm: 

- Văn bản điện tử: sách điện tử, bài báo, luận văn, luận án… 

-  Các tệp tin âm thanh: MP3, WAV… 

-  Các tệp tin Video 

-  Hình ảnh, hình ảnh động 

Thêm vào đó, người dùng hoàn toàn có khả năng khai báo các định dạng mới vào 

Dspace. 

Cấu trúc quản lý dữ liệu của phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace 

 

 Dspace quản lý tài liệu theo cấu trúc hình cây. Hệ thống Dspace được phân thành 

các đơn vị lớn (các trường, các khoa, các ban, các ngành ) và có các đơn vị nhỏ hơn hoặc 

các bộ sưu tập ( các khoa, bộ môn ) trong bộ sưu tập sẽ có các tài liệu chứa các tập tin tài 

nguyên số mà chúng ta cần lưu trữ. Tại mỗi đơn vị hay bộ sưu tập cán bộ có thể mô tả, 

giới thiệu chi tiết về đơn vị hay bộ sưu tập đó, ngoài ra có thể phân quyền cho 1 nhóm 
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thành viên quản lý hay truy cập vào các đơn vị, bộ sưu tập hay thậm chí các tài liệu, tập 

tin mà chúng ta đang lưu trữ. 

 Dspace cho phép số lượng lớn người dùng (>10.000 người) bao gồm cả bạn đọc 

và cán bộ truy cập vào hệ thống cùng một lúc để tìm kiếm, khai thác cũng như thực hiện 

các công việc biên mục và quản trị. Dspace cũng không giới hạn số lượng người dùng 

cùng dùng chung một tài khoản. 

 

2. Các tính năng nổi bật của Dspace 

2.1. Quản lý dữ liệu dễ dàng và hiệu quả 

 Dspace quản lý các tài liệu số (biểu ghi) theo cấu trúc hình cây vô cùng linh hoạt. 

Thư viện có thể tạo ra nhiều phân cấp tùy thuộc vào mức độ chi tiết của tài liệu. Theo đó, 

thư viện có thể tạo ra các đơn vị lớn chứa các đơn vị con, bộ sưu tập. Mỗi bộ sưu tập 

chứa các tài liệu số (biểu ghi) và các đối tượng số đính kèm. Vì vậy, bạn đọc luôn luôn 

biết được tài liệu số đó thuộc về bộ sưu tập nào. Thêm vào đó, tại giao diện hiển thị thông 

tin mô tả của biểu ghi, Dspace có hiển thị các bộ sưu tập mà tài liệu đó thuộc về, bạn đọc 

thậm chí có thể click vào tên bộ sưu tập đó để khám phá thêm những tài liệu số khác. 

 Đối với mỗi đơn vị/ Bộ sưu tập, Dspace cung cấp một khung nhập thông tin để cán 

bộ thư viện mô tả cho các đơn vị, BST bao gồm: Tiêu đề, Mô tả ngắn gọn, Ngồn gốc tài 

liệu, Giấy phép …. Người dùng cũng có thể tải lên một logo đại diện cho mỗi đơn vị/BST 

để thêm phần trực quan sinh động. 

 Quy trình nhập liệu trong Dspace bao gồm 4 bước cơ bản: Biên mục, Chỉnh sửa, 

Kiểm duyệt và Xuất bản. Đối với những bộ sưu tập public không cần qua bước kiểm 

duyệt, Dspace cho phép thư viện bỏ qua bước này. 

 Dspace cho phép cán bộ thư viện có thể thêm/bớt nhiều tệp tin với những định 

dạng khác nhau vào cùng một tài liệu. Các định dạng mà Dspace hỗ trợ là Sách điện tử, 

bài báo, luận văn, luận án…(WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TEXT), các tệp tin 

âm thanh (MP3, WAV,…), các tệp tin video (MP4, MKV,…), các tệp tin hình ảnh (JPG, 

JPEG, PNG,…), các định dạng HTML, CSS… và rất nhiều các định dạng khác. Thậm 

chí, để tiết kiệm thời gian cho cán bộ, Dspace cho phép sử dụng phím Ctrl/Shift để lựa 
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chọn cùng một lúc nhiều tệp tin, kéo thả chúng dễ dàng từ cửa sổ trình duyệt của cán bộ 

sang phần mềm. Với mỗi tệp tin, cán bộ có thể thêm những mô tả cho nó để làm rõ nội 

dung của chúng. 

 Dspace có khả năng tạo ra các biểu tượng cho các định dạng của tệp tin đính kèm 

của tài liệu và hiển thị ngay trên trang chủ để bạn đọc dễ dàng nhận diện.  

 Dspace cho phép cán bộ tạo ra những tài liệu chỉ chứa các thông tin mô tả về tài 

liệu mà không chứa tệp tin. Kèm theo đó, Dspace cũng có khả năng hiển thị biểu tượng 

cho phép bạn đọc nhận diện được những tài liệu nào đã được gán tệp tin, tài liệu nào mới 

chỉ có các thông tin mô tả ngay tại danh sách kết quả tìm kiếm. 

 Dspace hỗ trợ hoàn toàn chuẩn biên mục mô tả dành cho tài nguyên số 

DublinCore. Vì vậy, biểu mẫu nhập liệu của Dspace bao gồm 15 trường cơ bản.  Bên 

cạnh đó, tùy thuộc vào mức độ biên mục chi tiết của từng thư viện, phần mềm có thể hỗ 

trợ hiển thị thêm các trường con của 15 trường cơ bản. 

 Biểu mẫu nhập tin của Dspace hoàn toàn trên giao diện Web giúp các cán bộ thư 

viện dễ dàng tiến hành công việc ở bất cứ đâu. Hoàn toàn hỗ trợ thư viện tùy biến biểu 

mẫu nhập tin tùy theo nhu cầu sử dụng: thêm bớt các trường thông tin tùy ý, thiết lập các 

giá trị mặc định cho các trường thông tin. Ví dụ: Thư viện đang nhập một loạt các tài liệu 

của tác giả Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Thư viện hoàn toàn có thể 

đặt mặc định cho trường Tác giả giá trị: Hồ, Chí Minh và trường Nhà xuất bản là Chính 

trị Quốc gia. Khi đó, mỗi lần nhập một tài liệu vào Dspace, cán bộ không cần phải nhập 

thêm giá trị vài các trường đã đặt nữa, giúp tiết kiệm thời gian và các thao tác dư thừa 

cho cán bộ. 
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Khung mẫu nhập liệu trên phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace 

 Dspace cho phép chọn nhiều tệp tin và kéo thả chúng vào cửa sổ hiển thị. Cán bộ 

thư viện có thể thêm các mô tả riêng cho từng tệp tin giúp bạn đọc xác định rõ được nội 

dung của từng tệp tin đính kèm trong tài liệu. Định dạng của tệp tin sẽ được Dspace tự 

động đọc và điền vào ô khai báo định dạng. 

 Trong quá trình biên mục, nếu xảy ra sự cố mất điện, gián đoạn đường truyền… 

Dspace luôn tự động lưu lại trạng thái của tài liệu đang được biên mục và lưu vào trang 

cá nhân, cán bộ thư viện có thể quay lại và tiếp tục thực hiện biên mục. 
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 Dspace hỗ trợ nhập liệu theo nhiều hình thức nhập liệu khác nhau bao gồm: nhập 

liệu đơn lẻ , nhập siêu dữ liệu theo lô, nhập dữ liệu (nhập siêu dữ liệu và tệp tin) theo lô 

ngay trên giao diện Web. 

 Dspace cho phép thư viện nhập/chỉnh sửa siêu dữ liệu của nhiều tài liệu lên, xóa 

tạm/xóa tài liệu theo lô thông qua một file định dạng csv. Mỗi cột thông tin là một trường 

Dublin Core, mỗi dòng là một tài liệu. Những tài liệu này sau khi nhập lên sẽ không chứa 

kèm các file số. 

 Dspace cũng cho phép thư viện xuất/nhập dữ liệu theo lô thông qua định dạng đơn 

giản ZIP. Những tài liệu sau khi tải lên có chứa cả những siêu dữ liệu và các file số đính 

kèm. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi thư viện có một lô lớn các tài liệu số cần nhập 

vào, sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với việc nhập đơn lẻ từng tài liệu một. Ngoài 

ra, khi thư viện tiến hành trao đổi, chia sẻ thông tin với các thư viện số Dspace khác, 

bằng tính năng này, thư viện chỉ cần xuất tài liệu dưới dạng file (ZIP) sau đó trao đổi với 

các thư viện khác để họ sử dụng nhập vào Dspace của họ hoặc ngược lại. Tất cả các yếu 

tố liên quan như thời gian nhập liệu, số lượng nhập vào… đều được lưu trữ lại trong trang 

cá nhân của người quản trị và có thể cùng một lúc xóa bỏ những tài liệu đã nhập này. 

 Dspace cho phép cán bộ di chuyển một hoặc nhiều tài liệu giữa các BST với nhau 

và di chuyển cả BST từ đơn vị này sang BST khác bằng các thao tác kéo thả rất dễ dàng. 

Những chính sách phân quyền của tài liệu khi được di chuyển có thể có các tùy chọn: giữ 

nguyên chính sách cũ, áp dụng chính sách BST đích hoặc cả hai… giúp cán bộ thư viện 

tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều trong việc quản trị tài liệu. 

 

2.2. Quản trị truy cập chi tiết và linh hoạt 

 Dspace quản lý người dùng thông qua các tài khoản và nhóm tài khoản. Tùy theo 

từng thư viện, có thể phân người dùng thành các nhóm bạn đọc khác nhau như: những 

người dùng có những đặc điểm cung về độ tuổi, công việc hay chính sách phân quyền… 

sẽ được nhóm vào cùng một nhóm để thuận tiện cho việc thiết lập các chính sách trong 

Dspace. 
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 Khả năng tạo/chỉnh sửa/xóa từng bạn đọc trong Dpsace rất dễ dàng và nhanh 

chóng. Dspace cũng hỗ trợ cán bộ nhập và xóa bạn đọc theo lô thông qua định dạng excel 

đơn giản. Tính năng này giúp cho cán bộ thư viện tiết kiệm được rất nhiều thời gian tạo 

lập khi có một khối lượng lớn tài khoản cần nhập/xóa vào/khỏi thư viện như một khóa 

sinh viên mới vào, hoặc ra trường… 

 Dspace có khả năng giới hạn một/nhiều tài khoản truy cập vào Dspace hoặc các 

đơn vị, BST tài liệu hoặc thậm chí là từng tệp tin trên Dspace tùy theo chính sách mà thư 

viện xây dựng cho các tài liệu. Thư viện cũng có thể tạo ra được các BST chia sẻ hoàn 

toàn tới bạn đọc hoặc giới hạn khả năng tải/ đọc trực tuyến/xem metadata của tài liệu tới 

từng tài khoản hoặc nhóm tài khoản. 

 

2.3. Giao diện Web và khả năng tìm kiếm theo nhiều phương thức khác nhau 

 Giao diện Web của Dspace có thể chạy trên các trình duyệt Web khác nhau như: 

IE, FireFox, Google Chrome, Cốc cốc… 

 Có khả năng truy cập thông qua giao diện tìm kiếm hoặc thông qua lớp ứng dụng 

phát hiện và tìm kiếm từ bên ngoài như Google hay Google Schoolar… 

 Dspace được tích hợp nhiều phương thức tìm kiếm khác nhau trên một giao diện 

duy nhất như: tìm kiếm nhanh trên Dspace, Duyệt theo các tiêu chí khác nhau, Khám phá 

tài liệu, Tìm kiếm tài liệu mới cập nhật, tìm kiếm tài liệu thông qua các BST được truy 

cập nhiều nhất hay duyệt theo từng đơn vị, BST trên trang chủ. 

 Có khả năng giới hạn phạm vi tìm kiếm trên một đơn vị /BST cụ thể. 

 Dspace cho phép sử dụng các toán tử tìm kiếm và các kí tự đại diện để tìm kiếm. 

Các tìm kiếm sẽ được thực hiện trên các thông tin mô tả cho đơn vị/BST, trên các 

metadata và cả toàn văn của các tệp tin dạng text và pdf 2 lớp. 

 Có sắp xếp các kết quả tìm kiếm theo những tiêu chí khác nhau như tác giả, nhan 

đề, năm xuất bản. Có khả năng đánh giá được mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm so 

với các tiêu chí tìm để sắp xếp. 

 Được tích hợp các bộ lọc để thu gọn các kết quả tìm kiếm theo lựa chọn của người 

dùng. 
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 Dspace cho phép người dùng đăng kí (Subscribe) tới các BST mà người dùng 

quan tâm. Mỗi ngày khi có tài liệu mới được cập nhật vào BST, Dspace sẽ tự động gửi 

mail cho bạn đọc vào cuối ngày thông báo danh sách những tài liệu mới với thông tin 

nhan đề, tác giả… và đường link để liên kết tới chúng. 

 Dspace hỗ trợ tính năng xem tài liệu trực tuyến trên hầu hết các định dạng cơ bản 

như: 

Xem tài liệu trực tuyến (bookviewer) 

 Dspace hoàn toàn hỗ trợ bạn đọc đọc trực tuyến tài liệu online với nhiều định dạng 

khác nhau không chỉ PDF: word, excel, PDF, PPT, audio, video, hình ảnh… 

 Người dùng không cần cài đặt bất cứ công cụ nào khác để đọc online vì Dspace 

hoàn toàn sử dụng giao diện Web. 

 Người dùng có thể di chuyển trang nhanh theo dạng trang trước, trang sau, trang 

đầu, trang cuối hoặc chuyển nhanh tới 1 trang tài liệu xác định bằng các nhập số trang 

muốn chuyển tới. Người dùng có thể xem được trước các trang tiếp theo theo dạng mục 

lục ảnh thu nhỏ, có thể xem toàn màn hình tài liệu hoặc phóng to thu nhỏ tùy thích. 

 Người dùng thậm chí có thể tìm kiếm trên các trang tài liệu đang đọc nếu file tài 

liệu đó dạng văn bản (word, excel,ppt…) và pdf 2 lớp. 

 Dspace tự động đánh dấu lại trang tài liệu đang đọc (auto bookmark) và hiển thị 

trong lần đăng nhập sau của bạn đọc. 

http://www.dlcorp.com.vn/


 

Công ty cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L 

Tel: 04 6 655 2836  |  Fax: 04 3 767 8812  |  www.dlcorp.com.vn  |  support@dlcorp.com.vn 

 

 

 

 Xem video, audio trực tuyến hỗ trợ công nghệ streaming: 

Hỗ trợ xem và nghe streaming các định dạng âm thanh và video giúp người dùng có 

thể xem ngay nội dung của video, audio mà không cần chờ quá trình tải tệp tin về bộ nhớ 

đệm của máy trạm hoàn thành. 

- Các định dạng hỗ trợ: MP3, MP4, mkv…  

- Công nghệ Streaming cho phép tải từng phần của tập tin. 

- Tính năng xem toàn màn hình 
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Xem trực tuyến hình ảnh dạng slideshow 

 Nếu một tài liệu có chứa nhiều file ảnh, Dspace hỗ trợ người dùng khả năng xem 

trực tuyến ảnh theo dạng slideshow: 

- Các định dạng hỗ trợ: JPG, JPEG 

- Khả năng xem ảnh dạng slideshow toàn màn hình, phóng to thu nhỏ, di chuyển 

tới/lui, xoay ảnh… 

- Khả năng watermark: phủ một lớp chứa thông tin bản quyền trên bề mặt ảnh để 

bảo vệ tác quyền của tác giả. 

 Dspace chặn mọi khả năng in ấn và download từ các công cụ hỗ trợ đối với những 

tài liệu cho phép xem trực tuyến như: IDM Download… 
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2.4. Khả năng phân quyền chi tiết 

 Dspace có khả năng phân quyền trên nhiều phân lớp: Đơn vị, BST, tài liệu và tệp 

tin. Mức độ bảo mật tài liệu dựa trên 3 cấp: 

- Chỉ xem siêu dữ liệu: Người dùng chỉ được xem các thông tin mô tả tài liệu: nhan 

đề, tác giả, tóm tắt… 

- Xem nội dung trực tuyến: Quyền này sẽ được phân cho người dùng khi thư viện 

muốn giới hạn quyền download tài liệu của bạn đọc, chỉ cho phép họ đọc trực 

tuyến chứ không được tải về để copy và sử dụng vào các mục đích khác. Đồng 

thời hỗ trợ người dùng để họ có thể xem qua nội dung tài liệu trước khi quyết định 

tải tệp tin về. 

- Download tệp tin nội dung 

 Dspace có khả năng phân quyền cho người dùng hay nhóm người dùng theo nhiều 

tác vụ khác nhau: Tạo/chỉnh sửa/xóa các đơn vị/bộ sưu tập, xem tài liệu, thêm tài liệu, 

chỉnh sửa tài liệu, quản trị từng đơn vị, BST… 

 Giao diện quản trị thống nhất toàn bộ các đối tượng (đơn vị, Bộ sưu tập, tài liệu và 

các tệp tin) trên một cấu trúc hình cây. Mối liên hệ giữa các đối tượng được thể hiện rất 
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rõ ràng thông qua cấu trúc này. Người quản trị dễ dàng kiểm tra hiện trạng phân quyền 

của tất cả các đối tượng, chỉnh sửa, thêm bớt các quyền cho người dùng, nhóm người 

dùng một cách nhanh chóng hay thiết lập các chính sách nâng cao. 

 Thêm vào đó, tính năng phân quyền bằng cách tick chọngiúp cho công việc phân 

quyền trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. 

 Công cụ lọc được tích hợp giúp người quản trị dễ dàng tìm kiếm được đối tượng 

mà họ muốn thiết lập quyền (lọc được theo tên của đơn vị, BST, tài liệu và tên tệp tin). 

Người dùng cũng có thể dễ dàng tìm kiếm được tên người dùng hoặc nhóm người dùng 

sẽ được phân quyền. 

 

 

2.5. Báo cáo thống kê 

 Tính năng báo cáo với khá nhiều lựa chọn khác nhau dành cho các thư viện. 

Đương nhiên, việc tạo ra những loại báo cáo gì còn phụ thuộc vào nhu cầu của từng thư 

viện, nhưng công ty đã khảo sát và tạo những báo cáo chung rất có ích cho người quản lý 

thư viện. 

 Ngoài việc liệt kê theo bảng biểu, Dspace có các tính năng báo cáo theo biểu đồ 

(dạng tròn, cột, đường) về lượt truy cập vào các đơn vị, BST, tài liệu hay tệp tin. Từ đó 

đưa ra top những đối tượng được truy cập nhiều nhất, ví dụ như: Bộ sưu tập được nhiều 

lượt truy cập nhất, tài liệu được đọc nhiều nhất… Lượt truy cập có thể được thống kê 

theo bất kì khoảng thời gian nào thư viện muốn, thậm chí có thể thống kê lượt truy cập 

theo từng lãnh thổ, quốc gia hay tỉnh thành phố. 
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 Thêm vào đó là các báo cáo như: những đối tượng chứa nhiều mục con nhất, 

những nhóm bạn đọc không có thành viên nào hoặc những người dùng nào chưa thuộc 

vào nhóm nào, những đơn vị, BST hay tài liệu chưa có các mục con bên trong (ví dụ: đơn 

vị chưa có các BST hay BST trống chưa có tài liệu…) kèm theo đường link để người 

quản trị dễ dàng chỉnh sửa. 

 

Báo cáo thống kê lượng truy cập theo biểu đồ tròn 
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Xếp hạng các đối tượng được truy cập nhiều nhất 
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IV. PHẦN MỀM TÌM KIẾM TẬP TRUNG VUFIND 

 Vufind là cổng tìm kiếm tập trung được thiết kế và phát triển dành cho các thư 

viện. Vufind là cho phép bạn đọc có thể tìm kiếm và truy cập vào tất cả các nguồn tài 

nguyên trong thư viện trên một giao diện chung duy nhất. Dữ liệu trên Vufind được đồng 

bộ với các hệ thống khác nhau. Thông qua Vufind bạn đọc có thể tìm kiếm được các 

nguồn tài nguyên: 

- Tài nguyên truyền thống 

- Tài nguyên số (tài liệu nội sinh và tài liệu số hóa) 

- Cơ sở dữ liệu điện tử/trực tuyến 

 Vufind có cấu trúc module hoàn chỉnh vì vậy người dùng có thể lựa chọn chỉ triển 

khai các thành phần cơ bản hay toàn bộ các thành phần của nó. Chúng ta cũng có thể tự 

do tùy biến, mở rộng dựa trên các thông số cấu hình mà không cần thiết phải thay đổi mã 

nguồn. 

1. Công vụ tìm kiếm tài liệu 

- Vufind cho phép bạn đọc tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau như: 

Nhan đề, tác giả, chủ đề, ISBN,... Đồng thời cho phép bạn đọc kết hợp nhiều 

trường tìm kiếm theo các toán tử AND, OR, NOT 

- Cho phép bạn đọc sử dụng các ký tự thay thế, sử dụng các thuật toán khác nhau 

trong từ khóa tìm kiếm 

- Cho phép bạn đọc thực hiện thao tác tìm kiếm tài liệu theo tác giả, chủ đề, tùng 

thư từ giao diện kết quả tìm kiếm , giao diện chi tiết tài liệu 

- Cho phép bạn đọc sử dụng các bộ lọc kết quản tìm kiếm để hạn chế số lượng tài 

liệu tìm kiếm được. Hỗ trợ bạn đọc tìm thấy tài liệu nhanh nhất có thể. 
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Kết quả tìm kiếm và bộ lọc trên vufind 

- Trong giao diện chi tiết tài liệu, phần mềm cung cấp tới bạn đọc danh sách các tài 

liệu tương đương với tài liệu đang hiển thị.  
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Gợi ý các tài liệu có liên quan 

- Cho phép bạn đọc trích xuất dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau: XML, RDF, 

Bibtex, Endnote 

 

Xuất dữ liệu với nhiều định dạng khác nhau 
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2. Đồng bộ thông tin tài liệu thông qua truy vấn Ajax 

Trạng thái của tài liệu luôn luôn được đồng bộ với các hệ thống quản lý khác 

thông qua các truy vấn Ajax. Khi quá trình truy vấn thông qua Ajax hoàn thành kết quả 

sẽ được cập nhật trên kết quả tìm kiếm mà không hề làm chậm hệ thống bởi bất cứ lý do 

nào. 

 

Kết quả của quá trình truy vấn 

 

3. Đăng nhập và quản lý tài khoản Vufind 

- Cho phép thư viện thiết lập các tài khoản cho bạn đọc truy cập vào Vufind hoặc sử 

dụng chung tài khoản với các hệ thống khác thông qua LDAP 

- Sau khi đăng nhập bạn đọc có thể thêm tài liệu vào giái sách ảo, đưa ra bình luận 

trên tài liệu hoặc thêm các từ khóa cho tài liệu của thư viện 

- Bạn đọc có thể xem đầy đủ thông tin của tài liệu dưới dạng dữ liệu MARC hoặc 

Dublin Core 

- Cho phép bạn đọc lưu trữ lịch sử tìm kiếm trên Vufind 

 

4. Tương thích Zotero 

Người sử dụng có thể lưu và tag bất cứ biểu ghi nào vào Zotero hay trên các ứng 

dụng Coins khác (A Convention to Embed Bibliographic Metadata in HTML) bởi vậy họ 

có thể lưu các biểu ghi của họ tại một nơi họ muốn. 
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5. Hỗ trợ đa ngôn ngữ 

Phần mềm hỗ trợ đa ngôn ngữ và được chuyển đổi qua nhiều loại ngôn ngữ khác 

nhau trên toàn thế giới 

6. Truy cập cơ sở dữ liệu thông qua Open Search, OAI, Solr 

Vufind có rất nhiều hàm API để có thể tương tác với các công cụ tìm kiếm, dữ liệu 

và các tính năng khác. Bạn có thể đồng bộ dữ liệu của bạn với các hệ thống khác thông 

qua một máy chủ AOI. Bạn có thể tìm kiếm sử dụng các thuật toán của Vufind thông qua 

Open Search và nếu bạn muốn truy cập hoàn toàn vào các dữ liệu Index bạn có thể kết 

hợp với Solr. 
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V. PHẦN MỀM CỔNG THÔNG TIN THƯ VIỆN DRUPAL 

 Drupal là một hệ quản trị nội dung miễn phí dựa trên nền tảng mã nguồn mở. 

Drupal được phát triển theo định hướng Module. Drupal cho phép người quản trị hệ 

thống tạo và tổ chức dữ liệu, tùy chỉnh cách trình bày, tự động hóa các tác vụ điều hành 

và quản lý hệ thống. Drupal có cấu trúc lập trình rất tinh vi, dựa trên đó, hầu hết các tác 

vụ phức tạp có thể được giải quyết mà không cần phải tùy biến thêm mã nguồn hoặc tùy 

biến rất hạn chế. 

 Phần mềm Drupal được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: 

 Website thảo luận, website cộng đồng 

 Website nội bộ (Intranet), website doanh nghiệp 

 Website cá nhân 

 Website thương mại điện tử 

 Thư mục tài nguyên 

 Hệ thống quản lý công trình phát triển phần mềm 

 Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng 

 Hệ thống quản lý thông tin MIS 

 Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến 

 Hệ thống quản lý nhân lực trực tuyến 

 Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến 

 Dựa trên các tính năng nổi bật và khả năng tùy biến cao của Drupal chúng tôi đã 

ứng dụng xây dựng Drupal kết hợp với các giải pháp Koha, Dspace, Vufind thành một bộ 

sản phẩm hoàn chỉnh cho hệ thống thư viện. Xây dựng Drupal thành cổng thông tin thư 

viện, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến thư viện: Tin tức, sự kiện hoạt động, dịch 

vụ thư viện... Kết nối với phần mềm quản lý thư viện cập nhật các bộ sưu tập nổi bật, tài 

liệu mới giới thiệu tới độc giả 

http://www.dlcorp.com.vn/
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