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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DIỆN OPAC 

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ THƯ VIỆN TÍCH HỢP KOHA 17.05.04 

 

 Giao diện OPAC của phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha cho phép bạn đọc 

thư viện truy cập vào để tìm kiếm các tài liệu hiện có trong thư viện cũng như thực hiện 

các tính năng khác theo cấu hình của thư viện. Qua giao diện OPAC, bạn đọc có thể sử 

dụng các tính năng sau đây: 

 Tìm kiếm tài liệu, xem trạng thái tài liệu, các thông tin về tài liệu 

 Quản lý tài khoản cá nhân của mình 

 Đặt mượn tài liệu 

 Gửi các đề xuất mua tới thư viện 

 Bình luận và đánh giá một tài liệu trên giao diện OPAC 

 Tạo các giá sách ảo, giỏ tài liệu lưu trữ tài liệu yêu thích của bạn đọc 

I. TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRÊN OPAC 

1. Tìm kiếm cơ bản 

Để tìm kiếm nhanh một tài liệu trên giao diện OPAC, thực hiện các bước theo 

hướng dẫn sau đây: 

Bước 1: Truy cập trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Nhập các thông tin tìm kiếm: 

Trong phần tìm kiếm phía trên giao diện: 

- Click chuột vào nút mũi tên trong phần tìm kiếm chung để hệ thống hiển thị danh 

sách các tiêu chí tìm kiếm, sau đó lựa chọn một tiêu chí phù hợp. 

 

  Trong đó: 

 Tìm kiếm chung: Hệ thống sẽ tìm kiếm tất cả các biểu ghi tài liệu có chứa 

từ khóa tìm kiếm mà bạn nhập vào. 

 Nhan đề: Hệ thống sẽ tìm kiếm các tài liệu mà nhan đề của nó chứa từ khóa 

tìm kiếm mà bạn nhập vào. 



 

2 

 

 Tác giả: Hệ thống sẽ tìm kiếm các tài liệu mà tác giả của những tài liệu đó 

chứa từ khóa tìm kiếm mà bạn nhập vào. 

 Chủ đề: Hệ thống sẽ tìm kiếm các tài liệu mà chủ đề của những tài liệu đó 

chứa từ khóa tìm kiếm mà bạn nhập vào. 

 Số ISBN:  Hệ thống sẽ tìm kiếm các tài liệu có chứa số ISBN mà bạn nhập 

vào. 

 Tùng thư: Hệ thống sẽ tìm kiếm các tài liệu có chứa tên, số tùng thư mà bạn 

nhập vào 

 Ký hiệu phân loại: Hệ thống sẽ tìm kiếm các tài liệu có chứa ký hiệu phân 

loại mà bạn nhập vào 

- Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô trống: 

 

Bước 3: Click chuột vào biểu tượng tìm kiếm (hình kính lúp) phía bên phải ô tìm kiếm để 

hệ thống tiến hành tìm. Sau khi kết thúc quá trình tìm kiếm, hệ thống trả lại kết quả như 

sau: 

- Trong trường chỉ tìm thấy duy nhất 1 biều ghi phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của 

bạn, hệ thống ngay lập tức hiển thị chi tiết biểu ghi đó trên giao diện kết quả tìm: 
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- Trong trường tìm thấy nhiều hơn 1 biều ghi phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của 

bạn, hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm dưới dạng một danh sách: 
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 Trên giao diện này, người dùng có thể chọn một tài liệu để xem thông tin chi tiết 

về tài liệu đó: 

 

Theo mặc định, biểu ghi được hiển thị dưới dạng đơn giản. Từ giao diện này, bạn đọc có 

thể thực hiện các thao tác sau đây: 

 Chuyển đổi hình thức hiển thị của biểu ghi sang các chế độ: Hiển thị đơn 

giản/Hiển thị MARC/ Hiển thị ISBD 

 Xem thông tin mô tả tài liệu (tóm tắt tài liệu). 

 Kiểm tra các thông tin về tài liệu đính kèm với biểu ghi 

 Xem các bình luận đối với biểu ghi tài liệu 

 Xem ảnh bìa của tài liệu 
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 Chuyển tới biểu ghi tài liệu tiếp theo hoặc biểu ghi trước trong danh sách tìm kiếm 

 Quay trở lại kết quả tìm kiếm 

 Quét thông tin về tài liệu thông qua mã QRCode 

 Thêm tài liệu vào giá sách ảo/ giỏ tài liệu 

 Đặt mượn tài liệu 

 Tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu khác (Chọn Tìm kiếm thêm) 

 Xuất dữ liệu biểu ghi ra các tệp tin theo định dạng khác nhau. 

2. Tìm kiếm nâng cao trên giao diện OPAC 

Để tìm kiếm tài liệu theo phương thức tìm kiếm nâng cao trên giao diện OPAC, 

thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Truy cập trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Chọn biểu tượng danh mục phía bên phải ô tìm kiếm, sau đó chọn Tìm kiếm 

nâng cao trong danh sách các chức năng thả xuống 

 

 

Giao diện tìm kiếm nâng cao trên giao diện Opac được hiển thị như sau: 
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Bước 3: Khai báo yêu cầu tìm kiếm   

- Chọn tiêu chí tìm và nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm trên giao diện tìm 

kiếm nâng cao. Trên giao diện này, bạn đọc có thể kết hợp nhiều từ khóa để tìm 

kiếm cùng lúc, mặc định hệ thống sử dụng toán tử “và” để kết hợp các từ khóa. 

 

Trong đó, hệ thống cung cấp các tiêu chí tìm bao gồm: 

 Tìm kiếm chung 

 Tìm kiếm theo chủ đề 

 Tìm kiếm theo nhan đề 

 Tìm kiếm theo tác giả 

 Tìm kiếm theo nhà xuất bản 

 Tìm kiếm theo số ISBN 

 Tìm kiếm theo đăng ký cá biệt 
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- Bạn có thể chọn Thêm tùy chọn để mở rộng các tiêu chí tìm kiếm trong giao diện 

tìm kiếm nâng cao: 

 

Khi chọn tùy chọn Thêm tùy chọn, hệ thống hiển thị như sau: 

 

 

Trên giao diện này, bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm theo các tiêu chí 

khác nhau: 

 Chọn toán tử VÀ, HOẶC, KHÔNG để kết hợp các tiêu chí tìm và các từ 

khóa tìm thành một lệnh tìm (VD: Bạn kết hợp tìm kiếm nhan đề và tác giả). 

 Chọn [+] để thêm một từ khóa tìm kiếm, hoặc chọn [-] để bớt một từ khóa 

tìm kiếm. 
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- Ngoài ra, trên giao diện tìm kiếm nâng cao, bạn cũng có thể lựa chọn các giới hạn 

tìm kiếm để hệ thống thu hẹp lại kết quả tìm phù hợp hơn với yêu cầu 

 

Hoặc chọn 1 tiêu chí sắp xếp để hệ thống sắp xếp lại kết quả tìm kiếm: 

 

Bước 4: Chọn Tìm kiếm. Hệ thống sẽ tiến hành tìm kiếm các tài liệu phù hợp trong cơ 

sở dữ liệu và hiển thị kết quả tìm kiếm trên giao diện Opac. 
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3. Tìm kiếm tài liệu thông qua danh sách tài liệu mới  

Chức năng danh sách sách mới do Koha Việt Nam phát triển cho phép thư viện giới thiệu 

tới bạn đọc danh sách tài liệu của thư viện trên giao diện Opac. Thông qua tính năng này, 

bạn đọc có thể dễ dàng tìm được tài liệu mình quan tâm. 

Để tìm kiếm tài liệu thông qua danh sách sách mới, thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Truy cập trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Trong mục sách mới trên trang chủ giao diện, click chuột vào 1 tài liệu mà bạn 

cần: 

 

Khi đó, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về tài liệu như sau:  
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Thực hiện các bước tương tự để tìm và hiển thị các tài liệu khác. 

4. Tìm kiếm tài liệu thông qua các bộ sưu tập nổi bật 

Chức năng bộ sưu tập nổi bật cho phép thư viện tạo các bộ sưu tập tài liệu nổi bật trên 

giao diện Opac theo nhiều tiêu chí khác nhau. Thông thường, các tài liệu trong cùng một 

bộ sưu tập sẽ có đặc điểm chung như cùng chủ đề, cùng tác giả… Qua đó, bạn đọc có thể 

dễ dàng khám phá tài liệu trong các bộ sưu tập này. 

 

Để tìm kiếm tài liệu thông qua các bộ sưu tập nổi bật, thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Truy cập trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Trong mục bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ giao diện, click chuột vào tên bộ 

sưu tập mà bạn quan tâm (có thể sử dụng nút mũi tên để di chuyển tới bộ sưu tập khác, 

hoặc quay lại bộ sưu tập trước đó). 

Khi đó, hệ thống hiển thị như sau: 
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5. Tìm kiếm tài liệu thông qua danh sách các tài liệu được mượn nhiều nhất 

Qua giao diện OPAC, bạn đọc có thể xem danh sách các tài liệu được mượn nhiều nhất 

trong thư viện. Từ đó bạn đọc có thêm các gợi ý để mượn tài liệu. Để xem danh sách nay, 

thực hiện các bước theo hướng dẫn sau đây: 

Bước 1: Truy cập trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Chọn biểu tượng danh mục phía bên phải ô tìm kiếm, sau đó chọn Mượn nhiều 

nhất trong danh sách thả xuống 

 

Khi đó, danh sách các tài liệu được ghi mượn nhiều nhất trong thư viện được hiển thị: 
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Trên giao diện này, bạn đọc có thể sử dụng bộ lọc dữ liệu phía bên trái giao diện để giới 

hạn kết quả tìm kiếm theo mong muốn: 

 

6. Tìm kiếm tài liệu thông qua CSDL khóa học 

Bạn đọc có thể tiến hành tìm kiếm tài liệu trong tính năng CSDL khóa học của Koha. 

Thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây để tìm kiếm tài liệu: 

Bước 1: Truy cập trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Chọn biểu tượng danh mục phía bên phải ô tìm kiếm, sau đó chọn CSDL Khóa 

học trong danh sách thả xuống 
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Khi đó, danh sách các khóa học hiện tại của thư viện được hiển thị trên màn hình: 

 

Bước 3: Lựa chọn khóa học bạn quan tâm hoặc sử dụng ô tìm kiếm để tìm khóa học. Bạn 

có thể tìm kiếm khóa học theo các thông tin sau: số khóa học, tên khóa học, tên giảng 

viên, đơn vị. 

Thông tin chi tiết và các tài liệu liên quan đến khóa học đã chọn được hiển thị như sau: 
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Bước 4: Chọn 1 tài liệu mà bạn cần xem bằng cách click chuột vào tên tài liệu đó. 

II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN BẠN ĐỌC 

1. Đăng nhập tài khoản bạn đọc vào giao diện OPAC 

Để đăng nhập vào giao diện OPAC, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Truy cập trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Chọn Đăng nhập ở góc trên bên phải giao diện Opac 

 

Giao diện đăng nhập được hiển thị. Khai báo tên đăng nhập và mật khẩu tương tự như 

hình sau: 
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Bước 3: Click chuột vào nút Đăng nhập để truy cập vào tài khoản thư viện. Sau khi đăng 

nhập vào giao diện OPAC, trang thông tin tài khoản bạn đọc được hiển thị như sau: 

 

2. Truy cập thông tin tài khoản bạn đọc trên giao diện OPAC 

Bạn đọc có thể click chuột vào các thẻ phía bên trái giao diện để xem các thông tin liên 

quan tới tài khoản bạn đọc trên giao diện OPAC. 

2.1. Thông tin chung  

Mục Thông tin chung chứa thông tin về các tài liệu bạn đọc ghi mượn, thông tin về câu 

lạc bộ mà bạn đọc tham gia, thông tin về tài liệu và các bài trích mà bạn đọc đang đặt 

mượn. Bạn đọc có thể click chuột vào từng thẻ tương ứng để xem các thông tin theo nhu 

cầu.  

- Thẻ Ghi mượn:  
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Trên giao diện này, bạn đọc có thể tiến hành gia hạn cho 1 hay tất cả các tài liệu 

đang mượn của mình. 

- Thẻ Câu lạc bộ chứa thông tin về câu lạc bộ trong thư viện mà bạn đọc đang tham 

gia: 

 

Trên giao diện này, bạn đọc có thể click chuột vào nút hủy bỏ phía bên phải màn 

hình để hủy tham gia câu lạc bộ. 

- Thẻ Đặt mượn chứa thông tin liên quan đến các đặt mượn mà bạn đọc đang đặt: 

 

Trên giao diện này, bạn đọc có thể tạm dừng các đặt mượn tới một ngày nhất định, 

hoặc hủy bỏ đặt mượn. 

- Thẻ Đặt mượn bài trích chứa thông tin liên quan tới các bài trích mà bạn đọc 

đang yêu cầu đặt mượn: 
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Trên giao diện này, bạn đọc có thể click chuột vào nút Hủy bỏ phía bên phải màn 

hình để hủy yêu cầu đặt mượn bài trích. 

2.2. Tiền phạt 

Mục Tiền phạt chứa toàn bộ thông tin về các khoản tiền phạt của bạn đọc, các 

khoản tiền phạt bạn đọc đã thanh toán: 

 

2.3. Thông tin cá nhân 

Mục Thông tin cá nhân hiển thị thông tin tài khoản bạn đọc. Trên giao diện này, 

bạn đọc có thể cập nhật lại thông tin cá nhân của mình từ giao diện OPAC và gửi tới thư 

viện để yêu cầu kiểm duyệt. 
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2.4. Từ khóa 

Mục Từ khóa chứa danh sách các từ khóa mà tài khoản bạn đọc hiện tại đã thêm cho tài 

liệu và các từ khóa của bạn đọc khác. 

 

Trên giao diện này, bạn đọc có thể lựa chọn xóa các từ khóa mà mình đã thêm. 

2.5. Đổi mật khẩu 

Mục Đổi mật khẩu cho phép bạn đọc thay đổi mật khẩu của tài khoản của mình hiện 

đang đăng nhập vào giao diện OPAC 



 

19 

 

 

2.6. Lịch sử tìm kiếm 

Mục Lịch sử tìm kiếm hiển thị danh sách các từ khóa tìm kiếm mà bạn đọc đã thực hiện 

trước đó, bao gồm cả các từ khóa mà bạn đã thực hiện tìm trong phiên truy cập hiện tại 

và phiên truy cập trước: 

 

Trên giao diện này, bạn đọc có thể click chuột vào từ khóa bất kỳ để hệ thống thực hiện 

tìm kiếm lại các tài liệu có liên quan tới từ khóa đó. Ngoài ra, bạn đọc cũng có thể đánh 

dấu để xóa một số hoặc xóa tất cả lịch sử tìm kiếm. 

2.7. Lịch sử ghi mượn 

Mục Lịch sử ghi mượn hiển thị danh sách các tài liệu bạn đọc đã và đang ghi mượn của 

thư viện, bao gồm cả lịch sử đọc tại chỗ. 
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Trên giao diện này, bạn đọc có thể sắp xếp tài liệu theo các tiêu chí như sắp xếp theo thời 

gian, theo nhan đề và theo tác giả. 

2.8. Thiết lập cá nhân 

Mục Thiết lập cá nhân cho phép bạn đọc thiết lập các chính sách cá nhân liên quan đến 

việc lưu trữ lịch sử ghi mượn của bạn đọc: 

 

Ngoài ra, trên giao diện này, bạn đọc có thể thực hiện xóa toàn bộ lịch sử ghi mượn của 

mình. 

2.9. Đề xuất mua 

Mục Đề xuất mua chứa thông tin các đề xuất bổ sung tài liệu bạn đọc gửi tới thư viện 
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Ngoài ra, trên giao diện này bạn đọc có thể tìm kiếm, xem các đề xuất mua tài liệu của 

những bạn đọc khác, và xóa các đề xuất mua mà trước đó bạn đọc đã gửi tới thư viện. 

2.10. Giá sách ảo 

Mục giá sách ảo chứa danh sách các giá sách ảo của bạn đọc tạo ra cũng như các 

giá sách ảo của cộng đồng do các bạn đọc khác tạo ta. 

 

Trên giao diện này, bạn đọc có thể chỉnh sửa, xóa và chia sẻ giá sách ảo do mình tạo ra. 

2.11. Xác nhận ra trường 

Mục Xác nhận ra trường cho phép bạn đọc gửi yêu cầu xác nhận ra trường tới thư viện 

sau khi bạn đọc đã trả toàn bộ tài liệu và không còn khoản tiền phạt nợ thư viện. 



 

22 

 

 

III. ĐẶT MƯỢN 

Tính năng đặt mượn trên giao diện OPAC của Koha cho phép bạn đọc có thể đặt giữ chỗ 

các tài liệu trên OPAC theo một phạm vi thời gian xác định. Koha cung cấp cho bạn đọc 

02 phương thức đặt mượn khác nhau bao gồm: Đặt mượn cấp nhan đề và đặt mượn trên 

bản tài liệu cụ thể. Bạn đọc có thể đặt mượn tài liệu trên các giao diện sau: 

 Đặt mượn tài liệu từ giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm 

 Đặt mượn tài liệu từ giao diện hiển thị chi tiết một biểu ghi thư mục 

 Đặt mượn tài liệu từ giá sách ảo. 

1. Đặt mượn tài liệu từ giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm 

Để đặt mượn tài liệu từ giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm, thực hiện các bước theo 

hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bạn đọc vào trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Tìm kiếm tài liệu mà bạn cần đặt mượn bằng cách sử dụng phương thức tìm 

kiếm cơ bản hoặc tìm kiếm nâng cao. Hệ thống hiển thị kết quả tìm như sau: 
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Bước 3: Lựa chọn các tài liệu mà bạn muốn đặt mượn bằng cách đánh dấu vào ô vuông 

trước nhan đề tài liệu (bạn có thể thực hiện đặt mượn nhiều tài liệu cùng lúc). Sau đó 

click chuôt vào nút Đặt mượn phía trên giao diện để tiến hành đặt mượn tài liệu: 

 

Hệ thống hiển thị như sau: 
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Bước 4: Khai báo thông tin đặt mượn cho mỗi tài liệu 

Trên giao diện đặt mượn hiển thị ở bước 3, bạn đọc có thể: 

- Lựa chọn nơi nhận tài liệu bằng cách click chuột vào giá trị hiển thị trong phần Thư 

viện nhận TL, sau đó chọn nơi nhận phù hợp theo mong muốn. 

- Click chuột vào nút Thêm tùy chọn để thêm các thông tin yêu cầu đặt mượn. Khi đó 

giao diện đặt mượn hiển thị thêm các tùy chọn như sau: 

 

 Chọn 1 phạm vi thời gian mà bạn muốn đặt mượn trong trường thông tin ngày 

bắt đầu và ngày kết thúc 

 Lựa chọn 1 kiểu tài liệu phù hợp với tài liệu mà bạn đang mượn trong trường 

Kiểu tài liệu 

 Thêm ghi chú cho đặt mượn trong trường Ghi chú (nếu có) 

 Chọn 1 phương thức đặt mượn: Đặt mượn nhan đề tài liệu hoặc đặt mượn 

ĐKCB (đăng ký cá biệt) bằng cách đánh dấu vào nút tròn tương ứng. Nếu bạn 

chọn đặt mượn ĐKCB, hệ thống hiển thị các số đăng ký cá biệt của tài liệu và 

cho phép bạn lựa chọn 1 đăng ký cá biệt trong danh sách hiển thị: 
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Bước 5: Chọn nút Đặt mượn phía cuối giao diện để gửi yêu cầu đặt mượn của bạn tới 

thư viện. 

Lưu ý: Nếu không muốn khai báo các thông tin yêu cầu trong mục thêm tùy chọn, bạn có 

thể bỏ qua bước 4 và thực hiện luôn bước 5. Tuy nhiên, do không được khai báo phạm vi 

thời gian đặt mượn, nên hệ thống không thể xác định một ngày hết hạn cho đặt mượn của 

bạn. 

2. Đặt mượn tài liệu từ giao diện hiển thị chi tiết một biểu ghi thư mục 

Để đặt mượn tài liệu từ giao diện hiển thị chi tiết biểu ghi thư mục, thực hiện các bước 

theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Truy cập trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị một tài liệu mà bạn muốn đặt mượn trên giao diện OPAC 

 

Bước 3:  Click chuột vào nút Đặt mượn trong giao diện hiển thị chi tiết biểu ghi tài liệu 
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Hệ thống hiển thị như sau: 

 

 

Trên giao diện này, bạn đọc có thể: 

- Lựa chọn nơi nhận tài liệu bằng cách click chuột vào giá trị hiển thị trong phần Thư 

viện nhận TL, sau đó chọn nơi nhận phù hợp theo mong muốn. 

- Click chuột vào nút Thêm tùy chọn để thêm các thông tin yêu cầu đặt mượn. Khi đó 

giao diện đặt mượn hiển thị thêm các tùy chọn như sau: 

 

 Chọn 1 phạm vi thời gian mà bạn muốn đặt mượn trong trường thông tin ngày 

bắt đầu và ngày kết thúc 

 Lựa chọn 1 kiểu tài liệu phù hợp với tài liệu mà bạn đang mượn trong trường 

Kiểu tài liệu 
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 Thêm ghi chú cho đặt mượn trong trường Ghi chú (nếu có) 

 Chọn 1 phương thức đặt mượn: Đặt mượn nhan đề tài liệu hoặc đặt mượn 

ĐKCB (đăng ký cá biệt) bằng cách đánh dấu vào nút tròn tương ứng. Nếu bạn 

chọn đặt mượn ĐKCB, hệ thống hiển thị các số đăng ký cá biệt của tài liệu và 

cho phép bạn lựa chọn 1 đăng ký cá biệt trong danh sách hiển thị: 

 

Bước 5: Chọn nút Đặt mượn phía cuối giao diện để gửi yêu cầu đặt mượn của bạn tới 

thư viện. 

Lưu ý: Nếu không muốn khai báo các thông tin yêu cầu trong mục thêm tùy chọn, bạn có 

thể bỏ qua bước 4 và thực hiện luôn bước 5. Tuy nhiên, do không được khai báo phạm vi 

thời gian đặt mượn, nên hệ thống không thể xác định một ngày hết hạn cho đặt mượn của 

bạn. 

3. Đặt mượn tài liệu từ giá sách ảo 

Giá sách ảo là nơi lưu trữ các tài liệu hữu ích theo 1 chủ đề, hoặc các tài liệu ưa thích của 

bạn đọc mà trong một thời điểm bạn đọc không thể mượn hết các tài liệu này cùng lúc do 

giới hạn của chính sách lưu thông.  

Để đặt mượn tài liệu từ giá sách ảo, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Truy cập trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Đăng nhập tài khoản bạn đọc của bạn trên giao diện OPAC 

Hệ thống hiển thị như sau: 
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Bước 3: Chọn thẻ Giá sách ảo phía bên trái giao diện. Hệ thống hiển thị danh sách các 

giá sách ảo như sau: 

 

Bước 4: Chọn 1 giá sách ảo chứa tài liệu mà bạn muốn đặt mượn, hệ thống hiển thị danh 

sách các tài liệu thuộc giá sách ảo như sau: 

 

Bước 5: Click chuột vào nút Đặt mượn tương ứng phía dưới tài liệu mà bạn muốn đặt 

mượn 
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Hệ thống hiển thị như sau: 

 

 

Trên giao diện này, bạn đọc có thể: 

- Lựa chọn nơi nhận tài liệu bằng cách click chuột vào giá trị hiển thị trong phần Thư 

viện nhận TL, sau đó chọn nơi nhận phù hợp theo mong muốn. 

- Click chuột vào nút Thêm tùy chọn để thêm các thông tin yêu cầu đặt mượn. Khi đó 

giao diện đặt mượn hiển thị thêm các tùy chọn như sau: 
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 Chọn 1 phạm vi thời gian mà bạn muốn đặt mượn trong trường thông tin ngày 

bắt đầu và ngày kết thúc 

 Lựa chọn 1 kiểu tài liệu phù hợp với tài liệu mà bạn đang mượn trong trường 

Kiểu tài liệu 

 Thêm ghi chú cho đặt mượn trong trường Ghi chú (nếu có) 

 Chọn 1 phương thức đặt mượn: Đặt mượn nhan đề tài liệu hoặc đặt mượn 

ĐKCB (đăng ký cá biệt) bằng cách đánh dấu vào nút tròn tương ứng. Nếu bạn 

chọn đặt mượn ĐKCB, hệ thống hiển thị các số đăng ký cá biệt của tài liệu và 

cho phép bạn lựa chọn 1 đăng ký cá biệt trong danh sách hiển thị 

 

Bước 6: Chọn nút Đặt mượn phía cuối giao diện để gửi yêu cầu đặt mượn của bạn tới 

thư viện. 

Lưu ý: Nếu không muốn khai báo các thông tin yêu cầu trong mục thêm tùy chọn, bạn có 

thể bỏ qua bước 4 và thực hiện luôn bước 5. Tuy nhiên, do không được khai báo phạm vi 

thời gian đặt mượn, nên hệ thống không thể xác định một ngày hết hạn cho đặt mượn của 

bạn. 

IV. GIÁ SÁCH ẢO  

Giá sách ảo là nơi lưu trữ các tài liệu hữu ích theo 1 chủ đề, hoặc các tài liệu ưa thích của 

bạn đọc mà trong một thời điểm bạn đọc không thể mượn hết các tài liệu này cùng lúc do 

giới hạn của chính sách lưu thông. Bạn đọc có thể tự tạo ra và duy trì các giá sách ảo của 

mình trên giao diện OPAC. 

1. Tạo giá sách ảo trên giao diện OPAC 

Để tạo giá sách ảo trên giao diện OPAC, bạn đọc thực hiện các bước theo hướng 

dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bạn đọc vào trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Truy cập vào thẻ Giá sách ảo trong tài khoản bạn đọc, sau đó chọn nút Tạo giá 

sách ảo 
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 Giao diện tạo giá sách được hiển thị: 

 

 

Bước 3: Nhập thông tin cho giá sách ảo, bao gồm: 

o Tên giá sách ảo 

o Ảnh đại diện cho giá sách ảo  

o Phương thức sắp xếp tài liệu trong giá sách ảo 

o Kiểu giá sách ảo 

Bước 4: Chọn Lưu để tạo giá sách mới. 

 

2. Thêm tài liệu vào giá sách ảo 

2.1. Thêm tài liệu vào giá sách ảo từ kết quả tìm kiếm 

 Để thêm tài liệu vào giá sách ảo từ kết quả tìm kiếm, thực hiện các bước theo 

hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bạn đọc vào trang chủ OPAC của thư viện 
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Bước 2: Tìm kiếm các tài liệu mà bạn muốn thêm vào giá sách ảo. Hệ thống hiển thị 

danh sách kết quả 

Bước 3: Click chuột vào ô vuông trước mỗi nhan đề tài liệu mà bạn muốn thêm vào giá 

sách ảo. Bạn có thể lựa chọn Chọn tất cả hoặc Bỏ tất cả để thay đổi lựa chọn của mình 

 

Bước 4: Click chuột vào nút mũi tên trong mục Thêm vào, sau đó chọn giá sách ảo bạn 

muốn lưu tài liệu và chọn Lưu. Tài liệu sẽ được thêm vào giá sách ảo bạn lựa chọn 

 

2.2. Thêm tài liệu vào giá sách ảo từ giao diện hiển thị biểu ghi thư mục 

 Để thêm tài liệu vào giá sách ảo từ giao diện hiển thị biểu ghi thư mục, thưc hiện 

các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bạn đọc vào trang chủ OPAC của thư viện 

Bước 2: Tìm kiếm tài liệu mà bạn muốn thêm vào giá sách ảo. Từ danh sách kết quả tìm 

kiếm, click chuột vào 1 tài liệu mà bạn muốn thêm vào giá sách ảo, hệ thống hiển giao 

diện chi tiết của biểu ghi như sau: 
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Bước 3: Chọn Thêm vào giá sách ảo  

 

Giao diện lựa chọn giá sách ảo được hiển thị 



 

34 

 

 

Trên giao diện này, bạn có thể lựa chọn giá sách ảo mà bạn định thêm tài liệu vào hoặc 

tạo một giá sách ảo mới 

Bước 4: Chọn Lưu để thêm tài liệu vào giá sách ảo. 

3. Xem và chỉnh sửa giá sách ảo  

 Để truy cập vào giá sách ảo của bạn, bạn thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bạn đọc trên giao diện OPAC của thư viện 

Bước 2: Chọn thẻ Giá sách ảo trong trang cá nhân của bạn đọc, giao diện hiển thị danh 

sách các giá sách ảo trong hệ thống như sau: 

Bước 3: Chọn giá sách ảo bạn muốn xem, hệ thống hiển thị danh sách các tài liệu của giá 

sách ảo như sau: 
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Trên giao diện này, bạn đọc có thể lựa chọn để loại bỏ một số tài liệu khỏi giá sách ảo, 

hoặc loại bỏ tất cả các tài liệu của giá sách ảo: 
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Ngoài ra, trên giao diện này bạn đọc có thể thực hiện một số thao tác khác đối với giá 

sách ảo bao gồm: 

o Tải giá sách về máy tính theo định dạng nhất định 

o Chia sẻ giá sách ảo cá nhân tới bạn đọc khác 

o Gửi giá sách ảo tới địa chỉ Email 

o In giá sách ảo 

o Chỉnh sửa thông tin của giá sách ảo 

V. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 

1. Đề xuất mua 

Koha cung cấp chức năng đề xuất mua cho phép bạn đọc có thể gửi các đề xuất mua tài 

liệu tới thư viện, các đề xuất mua có thể bao gồm các tài liệu hữu ích mà thư viện chưa 

có, hoặc các tài liệu mà thư viện đã có nhưng với số lượng ít không đáp ứng được các 

nhu cầu của bạn đọc. Dựa trên các đề xuất mua của bạn đọc, cán bộ thư viện sẽ có thể 

xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu phù hợp. 

Để gửi một đề xuất mua tài liệu tới thư viện bạn đọc thực hiện các bước theo hướng dẫn 

dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản OPAC và truy cập vào trang thông tin cá nhân của bạn  
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Bước 2: Chọn thẻ Đề xuất mua trên thanh menu bên trái giao diện 

 

Bước 3: Chọn Tạo đề xuất mua. Hệ thống hiển thị giao diện như sau: 
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Bước 4: Nhập thông tin đề xuất mua tài liệu 

Bước 5: Click chuột vào nút Gửi đề xuất mua phía cuối giao diện để gửi đề xuất của bạn 

tới thư viện. 

2. Xác nhận ra trường 

Chức năng xác nhận ra trường cho phép bạn đọc gửi yêu cầu xác nhận đã trả toàn bộ tài 

liệu và thanh toán hết các khoản tiền nợ của thư viện để hoàn thiện thủ tục ra trường. Bạn 

đọc chỉ có thể sử dụng chức năng này khi đã trả hết tài liệu và các khoản tiền phạt. 

Để thực hiện chức năng xác nhận ra trường, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn vào giao diện OPAC của thư viện 

Bước 2: Trong trang cá nhân, chọn thẻ Xác nhận ra trường. Hệ thống hiển thị như sau: 
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Bước 3: Click chuột vào nút Yêu cầu xác nhận ra trường để gửi yêu cầu xác nhận ra 

trường tới thư viện. 

3. Thêm từ khóa cho tài liệu 

Chức năng thêm từ khóa cho tài liệu trên giao diện OPAC cho phép bạn đọc tạo thêm các 

từ khóa cho biểu ghi thư mục. Các từ khóa này sẽ được hiển thị trong phần thông tin bên 

dưới của biểu ghi trên giao diện kết quả tìm kiếm, sau khi cán bộ thư viện kiểm duyệt và 

chấp nhận từ khóa mà bạn đọc đề xuất thêm cho tài liệu. 

Để thêm từ khóa cho tài liệu từ giao diện OPAC, bạn đọc thực hiện các bước theo hướng 

dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bạn đọc vào giao diện OPAC của thư viện 

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi thư mục mà bạn muốn thêm từ khóa 
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Bước 3: Chọn Add tag ở phía cuối phần hiển thị thông tin thư mục của biểu ghi: 

 

Khi đó, giao diện hiển thị như sau: 

 

Bước 4: Nhập từ khóa mà bạn muốn thêm cho tài liệu vào ô trống, sau đó chọn Add để 

hệ thống gửi từ khóa tới giao diện nhân viên chờ thư viện xác nhận. 

Sau khi được cán bộ kiểm duyệt, từ khóa mà bạn thêm vào cho tài liệu sẽ được hiển thị 

trong phần Tags from this library như hình dưới đây:  
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4. Bình luận tài liệu 

Chức năng bình luận tài liệu cho phép bạn đọc thêm các bình luận cho tài liệu trên giao 

diện OPAC. Các bạn đọc khác có thể thông qua các bình luận đó để xác định sự phù hợp 

của tài liệu đối với nhu cầu của họ. 

Để thêm các bình luận cho tài liệu, bạn đọc thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bạn đọc vào giao diện OPAC của thư viện 

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi thư mục mà bạn muốn thêm bình luận 

Bước 3: Chọn thẻ Bình luận phía dưới phần hiển thị thông tin thư mục của biểu ghi: 
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Bước 4: Chọn Gửi bình luận. Hệ thống hiển thị như sau: 

 

Bước 5: Nhập bình luận của bạn vào ô trống, sau đó chọn Gửi bình luận và thoát để hệ 

thống gửi bình luạn của bạn tới thư viện. 

Sau khi được cán bộ thư viện kiểm duyệt và đồng ý, bình luận của bạn sẽ được hiển thị 

trên giao diện biểu ghi như sau: 

 

5. Rating tài liệu 

Chức năng rating cho phép bạn đọc bầu chọn tính hữu ích của tài liệu. Để bầu chọn tài 

liệu, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bạn đọc vào giao diện OPAC của thư viện 
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Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi thư mục mà bạn muốn thêm bầu chọn 

 

Bước 3: Click chuột vào các dấu sao tương ứng mà bạn muốn bầu chọn cho tài liệu. Ví 

dụ: 
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