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HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ THƯ VIỆN TÍCH HỢP 

KOHA  17.05.04 

 

I. QUẢN LÝ CÁC THƯ VIỆN (CHI NHÁNH) TRONG HỆ THỐNG. 

Sau khi cài đặt, để hệ thống có thể vận hành được, đòi hỏi cán bộ quản trị phải thiết lập 

thư viện hoặc các thư viện chi nhánh. Thông tin của chúng được sử dụng cho nhiều hoạt 

động khác nhau trong hệ thống. 

1. Tạo thư viện (chi nhánh) 

Để tạo một thư viện (thư viện chi nhánh), thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống.  

Giao diện quản trị hệ thống được hiển thị như sau: 
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Bước 3: Trong mục Thông số cơ bản, chọn Thư viện và nhóm => Tạo thư viện 
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Hệ thống hiển thị như sau: 

 

Bước 4: Nhập thông tin mô tả thư viện. 

Trong đó: 
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 Mã thư viện: Mã thư viện bắt buộc phải nhập và có tối đa 10 ký tự. Mã này được 

sử dụng như một định danh duy nhất trong cơ sở dữ liệu. Bạn không thể thay đổi 

được mã này sau khi đã lưu. 

 Tên thư viện: Tên thư viện sẽ hiển thị trên giao diện OPAC và intranet, tên này 

phải có nghĩa với các bạn đọc. Trường này bắt buộc phải nhập. 

 Thông tin địa chỉ và liên hệ của thư viện: Khai báo thông tin địa chỉ của thư viện, 

các thông tin liên hệ của thư viện: Địa chỉ, thành phố, mã bưu chính, quốc gia, 

email, fax, điện thoại… Những trường này có thể được sử dụng để đưa vào các 

thông báo lưu thông. Thêm vào đó, nếu thư viện sử muốn gửi thông báo lưu thông 

cho bạn đọc, cần đảm bảo rằng trường Email được nhập một địa chỉ chính xác. 

Trường Email 1 và Email 2 không bắt buộc phải nhập, đây là email sẽ nhận thư 

phản hồi của bạn đọc; nếu bạn bỏ trống hai trường này, Koha sẽ lấy thông tin 

trong thông số ReplytoDefault và ReturnpathDefault tương ứng. 

 URL: Là địa chỉ web của thư viện. Khi tên thư viện hiển thị trên OPAC, bạn đọc 

có thể click vào nó để link sang địa chỉ URL mà được nhập vào trong trường này. 

 Hiển thị OPAC: Chứa tên và thông tin của thư viện. Khi bạn đọc dùng chuột trỏ 

vào tên của thư viện trên OPAC, các thông tin này sẽ được hiện thị lên. 

 Địa chỉ IP của thư viện: Trường này không cần nhập trừ khi thư viện muốn giới 

hạn địa chỉ IP truy cập vào giao diện nhân viên. Chỉ những máy tính nào trong dải 

IP được nhập trong trường này mới có thể truy cập vào giao diện nhân viên. 

 Ghi chú: Nhập thêm các thông tin ghi chú khác cho thư viện nếu muốn. Thông tin 

này sẽ không được hiển thị lên OPAC. 

Bước 5: Chọn Lưu để tạo mới một thư viện hoặc chọn Hủy bỏ để hủy bỏ việc tạo mới. 

 

2. Chỉnh sửa thông tin một thư viện (chi nhánh) 

Để chỉnh sửa một thư viện trong hệ thống, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha. 

http://manual.koha-community.org/17.05/en/administration.html#ReplytoDefault
http://manual.koha-community.org/17.05/en/administration.html#ReturnpathDefault
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Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống, trong mục Thông số cơ bản chọn Thư viện và nhóm 

Hệ thống hiển thị danh sách các thư viện (chi nhánh) hiện có: 

 

Bước 3: Chọn nút Chỉnh sửa trong cột Thao tác tương ứng với tên thư viện (chi nhánh) 

mà bạn cần chỉnh sửa. 
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Giao diện chỉnh sửa thư viện (chi nhánh) xuất hiện hiển thị: 

 

Bước 4: Thay đổi thông tin bạn cần, sau đó chọn Lưu để lưu lại thông tin thay đổi. 

3. Xóa thư viện (chi nhánh) 

Để xóa một thư viện trong hệ thống, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 



7 

 

 

Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Thông số cơ bản => Thư viện và nhóm 

Hệ thống hiển thị danh sách các thư viện (chi nhánh) hiện có: 

 

Bước 3: Chọn nút Xóa trong cột Thao tác tương ứng với tên thư viện (chi nhánh) mà bạn 

cần xóa. 
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Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu xác nhận xóa như sau: 

 

Bước 4: Chọn Xóa thư viện để xác nhận xóa, chọn Hủy bỏ để hủy việc xóa thư viên (chi 

nhánh) khỏi hệ thống 

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa được một thư viện sau khi bạn xóa toàn bộ tài liệu và bạn đọc 

mà thư viện đó quản lý. Trong trường hợp bạn xóa 1 thư viện chứa bạn đọc và (hoặc) tài 

liệu, hệ thống hiển thị thông báo như sau: 

 

II. QUẢN LÝ CÁC KIỂU TÀI LIỆU TRONG HỆ THỐNG 

1. Tạo kiểu tài liệu 

Để tạo kiểu tài liệu mới trong hệ thống, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Kiểu tài liệu 
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Giao diện quản trị kiểu tài liệu trong hệ thống được hiển thị như sau: 

 

Bước 3: Click chuột vào nút Tạo kiểu tài liệu 

Hệ thống hiển thị giao diện tạo kiểu tài liệu: 
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 Bước 4: Khai báo các thông tin cho kiểu tài liệu 

Trong đó 

 Kiểu tài liệu (bắt buộc): Mã kiểu tài liệu trong hệ thống, bạn không thể thay đổi 

được mã này sau khi lưu. 

 Thông tin mô tả (bắt buộc): tên đầy đủ của kiểu tài liệu, sẽ hiển thị trên các giao 

diện làm việc của hệ thống. 

 Ảnh đại diện: Lựa chọn ảnh đại diện chung cho kiểu tài liệu 

 Ẩn tài liệu: Tick chọn tùy chọn này nếu bạn muốn các tài liệu thuộc về kiểu tài 

liệu này sẽ không được tìm thấy trên OPAC. 
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 Không cho mượn: Tick chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tất cả các tài liệu thuộc 

vào kiểu tài liệu này không được lưu thông trong thư viện (chúng vẫn được tìm 

kiếm và hiển thị trong thư mục nhưng trạng thái là không được lưu thông). 

 Phí mượn tài liệu: Nếu thư viện muốn tính phí mượn tài liệu cho các tài liệu thuộc 

vào kiểu này, hãy nhập khoản tiền đó vào trường này. Với mỗi tài liệu (thuộc kiểu 

này) được ghi mượn, hệ thống tự động tính một khoản tiền bằng với số tiền được 

nhập vào trường này. Lưu ý: chỉ nhập số và số thập phân, không nhập các kí tự 

khác (VD: nếu là 5$ thì chỉ nhập 5 hoặc 5.00, nếu là 10.000 VND thì chỉ nhập 

10000 hoặc 10000.00). 

 Tin nhắn ghi trả: Nhập một nội dung mà bạn muốn vào ô này đồng thời chọn Kiểu 

tin nhắn là “Tin nhắn” hoặc “Cảnh báo” để thể hiện rằng nội dung này là tin nhắn 

thông thường hay là một cảnh báo (yêu vầu sự chú ý cao hơn). Trường này sẽ 

được hiển thị trên giao diện mỗi lần cán bộ thư viện tiến hành ghi trả một tài liệu 

thuộc về kiểu tài liệu này. Sự khác nhau duy nhất giữa “Tin nhắn” và “Cảnh báo” 

là màu sắc của chúng trên giao diện: 

Theo mặc định thì “Tin nhắn” sẽ là màu xanh: 

 

Còn “Cảnh báo” sẽ là màu vàng: 

 

Bước 5: Lưu để tạo kiểu tài liệu mới hoặc chọn Hủy bỏ để hủy bỏ việc tạo kiểu tài liệu 

mới. 

2. Chỉnh sửa kiểu tài liệu  

Để chỉnh sửa kiểu tài liệu, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 
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Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Kiểu tài liệu 

 

Danh sách các kiểu tài liệu trong hệ thống được hiển thị như sau: 
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Bước 3: Click chuột vào nút Chỉnh sửa tương ứng với kiểu tài liệu mà bạn cần sửa.  

 

Hệ thống hiển giao diện chỉnh sửa kiểu tài liệu như sau: 

 

Bước 4: Chỉnh sửa các thông tin mô tả cho kiểu tài liệu, sau đó chọn nút Lưu ở phía cuối 

giao diện để lưu lại các thay đổi. 
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3. Xóa kiểu tài liệu 

Để chỉnh sửa kiểu tài liệu trong hệ thống, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Kiểu tài liệu 
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Danh sách các kiểu tài liệu trong hệ thống được hiển thị như sau: 

 

Bước 3: Click chuột vào nút Xóa tương ứng với kiểu tài liệu mà bạn cần xóa 

Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận xóa kiểu tài liệu như sau: 
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Bước 4: Click vào nút Xóa để xóa kiểu tài liệu, click vào nút Hủy bỏ nếu bạn muốn hủy 

hành động xóa kiểu tài liệu khỏi hệ thống. 

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa được một kiểu tài liệu trong hệ thống sau khi bạn xóa toàn bộ 

các tài liệu thuộc kiểu tài liệu đó. Trong trường hợp bạn xóa 1 kiểu tài liệu mà trong hệ 

thống vẫn tồn tại các các tài liệu thuộc kiểu tài liệu đó, hệ thống hiển thị cảnh báo như 

sau: 

 

 

III. QUẢN LÝ CÁC KIỂU BẠN ĐỌC TRONG HỆ THỐNG 

1. Tạo mới một kiểu bạn đọc 

Để tạo mới một kiểu bạn đọc, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 
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Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Kiểu bạn đọc 

 

Giao diện sẽ hiển thị danh sách các kiểu bạn đọc đã tồn tại (nếu có): 

 

Bước 3: Click chuột vào nút Tạo kiểu bạn đọc. 

Giao diện tạo kiểu bạn đọc được hiển thị như sau: 
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Bước 4: Nhập thông tin mô tả cho kiểu bạn đọc: 

 Mã kiểu bạn đọc: Thông tin này là bắt buộc, tối đa là 10 kí tự. Thư viện không thể 

thay đổi mã này sau khi lưu. 

 Thông tin mô tả: Nhập tên đầy đủ của kiểu bạn đọc. 

 Thời hạn tài khoản: (bắt buộc) Thời gian sử dụng tài khoản của bạn đọc thuộc vào 

kiểu bạn đọc này. Bạn có thể chọn nhập một trong hai tùy chọn: Theo tháng (nhập 

số tháng) hoặc Ngày hết hạn (nhập một ngày hết hạn cụ thể). 

 Giới hạn từ [số tuổi tối thiểu] tới [số tuổi tối đa]: Nếu kiểu bạn đọc hiện tại có yêu 

cầu về độ tuổi, hãy nhập số tuổi tối thiểu và tối đa của bạn đọc vào trường này. 

Trường này sẽ được kiểm tra, đối chiếu với trường Ngày sinh của bạn đọc (Lưu ý: 

giá trị này chỉ được check khi trường Ngày sinh trong biểu ghi bạn đọc được yêu 

cầu bắt buộc phải nhập). 

 Phí tạo tài khoản: Nhập vào đây số tiền mà thư viện tính cho mỗi bạn đọc mới 

thuộc kiểu bạn đọc này được tạo ra. Lưu ý: Chỉ nhập số và dấu thập phân. Không 
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nhập kí tự (VND, $...). Khi một bạn đọc trong hệ thống được thay đổi kiểu bạn 

đọc (ví dụ: từ sinh viên trở thành cán bộ), Koha có thể tính phí này cho bạn đọc đó 

tùy thuộc vào thiết lập của thông số FeeOnChangePatronCategory. 

 Thông báo quá hạn: Nếu bạn muốn các bạn đọc thuộc kiểu bạn đọc này nhận được 

thông báo quá hạn, hãy chọn giá trị “Có” cho trường này. 

 Thông báo tài liệu mất:  

 Đơn vị quản lý: Chọn chi nhánh thư viện quản lý tài khoản bạn đọc. 

 Khai báo các thông tin khác (giới hạn độ tuổi, phí tạo tài khoản, thư viện ứng 

dụng …) 

Bước 5: Chọn Lưu hoàn tất việc tạo mới một kiểu bạn đọc. 

 

2. Chỉnh sửa kiểu bạn đọc 

Để chỉnh sửa kiểu bạn đọc, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Kiểu bạn đọc 

http://manual.koha-community.org/17.05/en/administration.html#FeeOnChangePatronCategory
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Giao diện được hiển thị như sau: 

 

Bước 3: Chọn nút Chỉnh sửa tương ứng với kiểu bạn đọc cần chỉnh sửa. 



21 

 

 

Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa kiểu bạn đọc như sau: 

 

Bước 4: Chỉnh sửa thông tin kiểu bạn đọc 

Bước 5: Chọn Lưu để lưu lại những thay đổi mà bạn đã thực hiện. 

3. Xóa kiểu bạn đọc 

Để xóa một kiểu bạn đọc, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 
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Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Kiểu bạn đọc 

 

Giao diện được hiển thị như sau: 
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Bước 3: Chọn nút Xóa tương ứng với kiểu bạn đọc cần xóa. 

 

Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa kiểu bạn đọc như sau: 

 

Bước 4: Chọn Xóa kiểu bạn đọc để xác định xóa kiểu bạn đọc khỏi hệ thống 

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa một kiểu bạn đọc sau khi bạn xóa toàn bộ các bạn đọc thuộc 

kiểu bạn đọc này. 
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IV. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÁN BỘ THƯ VIỆN 

1. Tạo tài khoản cho cán bộ thư viện 

Để tạo tài khoản cho các cán bộ thư viện, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Bạn đọc. Khi đó, giao diện phân hệ bạn đọc được hiển thị như sau: 
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Bước 3: Click chuột vào nút Tạo bạn đọc, sau đó chọn 1 kiểu bạn đọc tương ứng với bạn 

đọc mà bạn đang cần tạo: 

 

Hệ thống hiển thị giao diện tạo bạn đọc mới như sau: 

 

 

Bước 4: Nhập thông tin cho tài khoản cán bộ thư viện (các trường màu đỏ là các trường 

bắt buộc bạn đọc phải khai báo thông tin). Các trường thông tin khai báo bao gồm: 

o Thông tin bạn đọc: Họ, tên, ngày sinh, giới tính 

o Địa chỉ chính: Địa chỉ, thành phố, quốc gia 

o Thông tin liên hệ: Điện thoại, di động, email 

o Địa chỉ phụ (nếu có) 
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o Thông tin liên hệ phụ (nếu có) 

o Thư viện quản lý bạn đọc: Số thẻ, tên thư viện quản lý, kiểu bạn đọc, 

loại ngôn ngữ gửi thông báo 

o Thông tin tài khoản: Ngày đăng ký, ngày hết hạn, ghi chú OPAC, ghi 

chú lưu thông 

o Tài khoản đăng nhập: Tên đăng nhập, mật khẩu, mật khẩu xác thực 

o Chính sách phục vụ tại nhà 

Bước 5: Chọn Lưu để tạo mới một tài khoản bạn đọc hoặc Hủy bỏ để hủy việc tạo mới 

bạn đọc. 

 

 

2. Phân quyền cho tài khoản cán bộ thư viện 

Để phân quyền cho tài khoản cán bộ thư viện, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới 

đây: 
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Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Tìm và hiển thị tài khoản cán bộ thư viện cần phân quyền chức năng trên giao 

diện nhân viên trong hệ thống. 

 

Bước 3: Từ giao diện hiển thị tài khoản của người dùng cán bộ thư viện, chọn Tính năng 

khác => Phân quyền người dùng 
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Hệ thống hiển thị giao diện như sau: 

 

Bước 4: Phân quyền chức năng cho tài khoản cán bộ thư viện 

Lựa chọn các phân quyền phù hợp bằng cách đánh dấu vào các quyền chức năng tương 

ứng 

Bước 5: Chọn Lưu để lưu lại các thiết lập phân quyền mà bạn vừa thực hiện. 

V. QUẢN LÝ CÁC GIÁ TRỊ ĐỊNH TRƯỚC. 
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Giá trị định trước là các giá trị của các trường dữ liệu được thư viện thiết lập ra nhằm 

kiểm soát được tính đồng nhất đối với dữ liệu nhập vào các trường, tránh trường hợp 

trong quá trình nhập liệu, cán bộ thư viện nhập nhầm thông tin hoặc sai lỗi chính tả. 

Koha cung cấp chức năng quản lý giá trị định trước cho phép thư viện tạo, chỉnh sửa, xóa 

các giá trị định trước. 

1. Quản lý nhóm giá trị định trước 

Để tạo mới một nhóm giá trị định trước (tương ứng với 1 giá trị định trước liên kết cho 1 

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

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Giá trị định trước  
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Khi đó, giao diện quản trị giá trị định trước được hiển thị như sau: 

 

Bước 3: Chọn Tạo nhóm GT định trước 

Giao diện hiển thị như sau: 
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Bước 4: Nhập mã nhóm giá trị định trước, sau đó chọn Lưu để lưu lại. 

2. Quản lý giá trị định trước 

2.1. Tạo giá trị định trước cho một nhóm giá trị định trước. 

Để tạo giá trị định trước (tương ứng với các giá trị của 1 trường dữ liệu) cho một nhóm 

giá trị định trước, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Giá trị định trước  

Hệ thống hiển thị giao diện như sau: 
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Bước 3: Chọn nhóm giá trị định trước mà bạn cần tạo giá trị trong mục Nhóm giá trị 

định trước 

 

Giao diện nhóm giá trị định trước mà bạn chọn được hiển thị: 
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Bước 4: Click chuột vào nút Tạo GT định trước COUNTRY. 

Giao diện hiển thị như sau: 

 

Bước 5: Nhập thông tin mô tả cho giá trị định trước 

 Giá trị định trước: Khai báo mã giá trị định trước 

 Thông tin mô tả: Nhập tên giá trị định trước 

 Mô tả (OPAC): Các thông tin mô tả sẽ hiển thị trên OPAC (nếu có) 

 Giới hạn thư viện: Chọn thư viện sẽ sử dụng giá trị định trước 

 Hình ảnh đại diện: Chọn hình ảnh đại diện cho giá trị định trước 

Bước 6: Chọn Lưu để tạo giá trị định trước hoặc Hủy bỏ để hủy bỏ việc tạo giá trị định 

trước. 

 

2.2. Chỉnh sửa giá trị định trước  

Để chỉnh sửa giá trị định trước, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 
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Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Giá trị định trước  

Hệ thống hiển thị giao diện như sau: 

 

Bước 3: Chọn nhóm giá trị định trước chứa giá trị định trước mà bạn cần chỉnh sửa trong 

mục Nhóm giá trị định trước 

Hệ thống hiển thị danh sách các giá trị định trước tương ứng với nhóm giá trị định trước 

mà bạn chọn như sau: 
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Bước 4: Tương ứng với giá trị định trước mà bạn cần chỉnh sửa, click chuột vào Chỉnh 

sửa trong cột Thao tác 

Giao diện chỉnh sửa giá trị định trước hiển thị như sau: 

 

Bước 5: Chỉnh sửa thông tin mô tả cho giá trị định trước 

Bước 6: Chọn Lưu để lưu lại những thay đổi cho giá trị định trước mà bạn vừa thực hiện. 
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2.3. Xóa các giá trị định trước  

Để xóa giá trị định trước, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Giá trị định trước  

Hệ thống hiển thị giao diện như sau: 

 

Bước 3: Chọn nhóm giá trị định trước chứa giá trị định trước mà bạn cần chỉnh sửa trong 

mục Nhóm giá trị định trước 

Hệ thống hiển thị danh sách các giá trị định trước tương ứng với nhóm giá trị định trước 

mà bạn chọn như sau: 
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Bước 4: Tương ứng với giá trị định trước mà bạn cần xóa, click chuột vào nút Xóa trong 

cột Thao tác 

 

Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận xóa giá trị định trước như sau: 

 

Bước 5: Chọn OK để xác nhận xóa giá trị định trước, chọn Hủy để hủy bỏ việc xóa. 

VI. QUẢN LÝ ĐƠN VỊ TIỀN TỆ  
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Việc quản lý các đơn vị tiền tệ trong hệ thống cho phép thư viện dễ dàng chuyển đổi tỷ 

giá tiền tệ trong trường hợp thư viện đặt mua tài liệu từ nhiều quốc gia khác nhau với các 

đơn vị tiền tệ khác nhau.  

1. Tạo đơn vị tiền tệ  

Để tạo đơn vị tiền tệ, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Tiền tệ và tỷ giá 
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Giao diện quản lý tiền tệ và tỷ giá được hiển thị như sau: 
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Bước 3: Click chuột vào nút Tạo đơn vị tiền tệ 

Giao diện tạo đơn vị tiền tệ mới được hiển thị: 

 

Bước 4: Nhập thông tin mô tả cho đơn vị tiền tệ và tỷ giá 

Trong đó: 

 Tiền tệ: Nhập mã đơn vị tiền tệ  

 Tỷ giá: Nhập tỷ giá cho đơn vị tiền tệ. Lưu ý: Đối với đơn vị tiền tệ được lựa chọn 

là đơn vị tiền tệ chính trong hệ thống, tỷ giá phải có giá trị là 1.0 

 Ký hiệu: Nhập ký hiệu của đơn vị tiền tệ 

 Mã ISO: Nhập mã ISO của đơn vị tiền tệ 

 Tiền tệ chính: Nếu thư viện thiết lập đơn vị tiền tệ này làm đơn vị tiền tệ chính 

trong hệ thống, đánh dấu vào ô trống tương ứng 

Bước 5: Chọn Lưu để tạo đơn vị tiền tệ cho hệ thống 

2. Chỉnh sửa đơn vị tiền tệ  

Để chỉnh sửa đơn vị tiền tệ, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 
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Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Tiền tệ và tỷ giá 

Giao diện quản lý tiền tệ và tỷ giá được hiển thị như sau: 

 

Bước 3: Click chuột vào nút Chỉnh sửa tương ứng với đơn vị tiền tệ mà bạn cần sửa 

Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa đơn vị tiền tệ như sau: 

 

Bước 4: Chỉnh sửa thông tin cho đơn vị tiền tệ 
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Bước 5: Click chuột vào nút Lưu cuối giao diện để hệ thống cập nhật những thay đổi mà 

bạn thực hiện. 

3. Xóa đơn vị tiền tệ 

Để chỉnh xóa đơn vị tiền tệ, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống => Tiền tệ và tỷ giá 

Giao diện quản lý tiền tệ và tỷ giá được hiển thị như sau: 

 

Bước 3: Trong giao diện hiển thị danh sách các đơn vị tiền tệ. click chuột vào nút Xóa 

tương ứng với đơn vị tiền tệ mà bạn cần xóa 

Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận xóa: 
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Bước 4: Chọn Xóa để xác nhận xóa đơn vị tiền tê, chọn Hủy bỏ để hủy việc xóa đơn vị 

tiền tệ khỏi hệ thống 

VII. CẤU HÌNH MÁY CHỦ Z39.50 

Việc cấu hình máy chủ Z39.50 cho phép thư viện khai báo thông tin các máy chủ tìm 

kiếm từ xa được kết nối và sử dụng khi thư viện thực hiện tìm kiếm tài liệu qua Z39.50 

1. Tạo máy chủ Z39.50 

Để thêm một máy chủ Z39.50, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống =>Máy chủ Z39.50/ SRU  

Hệ thống hiển thị như sau: 
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Bước 3: Click chuột vào nút Tạo máy chủ Z39.50 

Giao diện tạo máy chủ Z39.50 được hiển thị: 

 

 

Bước 4: Nhập thông tin cho máy chủ Z39.50 

Bao gồm: 
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 Tên máy chủ: Nhập tên máy chủ hiển thị. Ví dụ LIBRARY OF CONGRESS 

 Tên miền: Nhập tên miền của máy chủ. Ví dụ lx2.loc.gov 

 Cổng: Nhập thông tin cổng của máy chủ. Ví dụ 210 

 Cơ sở dữ liệu: Nhập tên cơ sở dữ liệu của máy chủ 

 Tên đăng nhập/ Mật khẩu: Nhập tên đăng nhập/ mật khẩu truy cập máy chủ (nếu 

có) 

 Luôn tìm kiếm: Đánh dấu vào mục này nếu bạn muốn hệ thống luôn tích chọn tên 

máy chủ này để thực hiện tìm kiếm 

 Thứ tự: Thứ tự sắp xếp máy chủ trong danh sách 

 Chuẩn dữ liệu: Chuẩn định dạng dữ liệu tìm 

 Chuẩn ký tự: Định dạng ký tự chuẩn được sử dụng 

 Thời gian chờ: Thời gian chờ để hệ thống thực hiện quá trình tìm kiếm 

 Kiểu biểu ghi: Loai biểu ghi mà máy chủ cho phép tìm kiếm: Biểu ghi thư mục 

hoặc biểu ghi nhất quán. 

Bước 5: Chọn Lưu để lưu lại thông tin máy chủ Z39.50 

2. Chỉnh sửa máy chủ Z39.50 

Để chỉnh sửa thông tin máy chủ Z39.50, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 
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Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống =>Máy chủ Z39.50/ SRU  

Hệ thống hiển thị như sau: 

 

Bước 3: Click chuột vào nút Thao tác => Chỉnh sửa tương ứng với tên máy chủ mà bạn 

cần chỉnh sửa 

 

Giao diện chỉnh sửa máy chủ Z39.50 được hiển thị: 
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Bước 4: Chỉnh sửa thông tin máy chủ 

Bước 5: Chọn Lưu để hệ thống lưu lại các chỉnh sửa cho máy chủ mà bạn thực hiện 

3. Xóa máy chủ Z39.50 

Để xóa thông tin máy chủ Z39.50, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 
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Bước 2: Chọn Quản trị hệ thống =>Máy chủ Z39.50/ SRU  

Hệ thống hiển thị như sau: 

 

Bước 3: Click chuột vào nút Thao tác => Xóa tương ứng với tên máy chủ mà bạn cần 

xóa 

Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận xóa máy chủ như sau: 

 

Bước 4: Chọn OK để xác nhận xóa máy chủ Z39.50 khỏi hệ thống. 

VIII. THIẾT LẬP NGÀY NGHỈ CHO THƯ VIỆN 
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Việc thiết lập ngày nghỉ cho phép thư viện có thể xác định thời gian đóng cửa và ngày 

nghỉ của thư viện, thời gian này sẽ được áp dụng khi tính toán ngày hết hạn cho các giao 

dịch lưu thông của bạn đọc. Bạn có thể sử dụng lịch bằng cách bật tùy chọn hệ thống 

thích hợp 

 

Để thiết lập ngày nghỉ cho thư viện, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha 

 

Bước 2: Chọn Công cụ bổ trợ => Lập lịch làm việc 

  

Hệ thống hiển thị như sau: 
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Bước 3: Thiết lập lịch làm việc cho thư viện 

Chọn thư viện bạn muốn thiết lập lịch nghỉ. 

 

 Chọn ngày bạn muốn thiết lập là ngày nghỉ của thư viện.  
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Giao diện hiển thị như sau: 
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Khai báo các thông tin mô tả cho ngày nghỉ: 

 Đến ngày: Chọn ngày kết thúc của lịch nghỉ 

 Tên ngày nghỉ: Nhập tên và mô tả cho lịch nghỉ 

 Kiểu ngày nghỉ: Chọn kiểu ngày nghỉ cho ngày nghỉ mà bạn đang thiết lập 

o Ngày nghỉ trong ngày 

o Ngày nghỉ lặp lại theo tuần 

o Ngày nghỉ lặp lại theo năm (cùng ngày hiện tại) 

o Ngày nghỉ theo khoảng thời gian thiết lập 

o Ngày nghỉ theo khoảng thời gian thiết lập và lặp lại theo năm 

 Tạo ngày nghỉ này cho tất cả thư viện: Đánh dấu vào mục này nếu bạn muốn sao 

chép lịch nghỉ này tới các thư viện khác 

Bước 4: Chọn Lưu để lưu lại thiết lập lịch nghỉ của thư viện mà bạn vừa tạo. 
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