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1. Đăng nhập tài khoản truy cập  

- Click vào liên kết “Hello Guest. Login for full access” phía trên cùng giao diện trang chủ EDS 

( Nếu bạn đọc truy cập trong khu vực khuôn viên Trường sẽ không cần đăng nhập). 

- Đăng nhập bằng User ID và Password Thư viện đã cung cấp 

- Sau khi đăng nhập, bạn đọc có thể truy cập toàn văn của tài liệu, tải tài liệu, … bằng cách click 

vào các liên kết tương ứng. 

 

 

 

2. Tìm kiếm  

- Tại thanh tìm kiếm tài liệu , gõ từ khoá cần tìm. Ví dụ: “History”, nhấn Search hoặc  <Enter> 

để bắt đầu thực hiện tìm kiếm nguồn dữ liệu : 

 6.300 tài liệu từ bộ CSDL Academic Search Complete 

 2.000 tài liệu từ bộ CSDL Business Source Complete 

 180.000 ebooks chất lượng cao từ bộ CSDL ebook Academic Collection  

 Các cơ sở dữ liệu học mở khác 

 



Màn hình kết quả hiển thị như sau: 

 

 

 

- Cột bên trái: Bộ lọc, giúp bạn đọc tinh chỉnh lại kết quả tìm kiếm, bao gồm: 

 Limit To. Các giới hạn này là các lựa chọn trong mục “Search Options”  

o Linked Full Text: chỉ tìm toàn văn 

o Available in Library Collection: giới hạn tìm những tài liệu mà bạn đọc có thể truy cập 

o Publication Date: tìm từ năm … đến năm …  

 Source Types. ví dụ: Academic Journals, Conference materials, Maps, Reports, …  

 Subject. ví dụ: economic development, sustainable development, non-fiction, ... 

 Publisher. ví dụ: Elsevier, Emerald, Harvard University Press, Springer, ... 

 Publication. ví dụ: Economist, Time, Wall Street Journal, … 

 Language. ví dụ: English, French, German, Russia, … 

 Geography. ví dụ: Europe, Unites States, China, … 

 University. ví dụ: Columbia, Cornell, Harvard, Duke, Princeton, Stanford, Yale,... 

 Collection. Chọn một hoặc một vài bộ sưu tập trong CSDL nội sinh của Thư viện 

 Content Provider. Chọn một, một vài, hoặc tất cả các CSDL của EBSCO và Thư viện : 

Business Source Premier, eBook Academic Collection, ScienceDirect, SSOAR, …  

 Click vào Show More nếu bạn muốn xem hết tất cả các tùy chọn trong mỗi mục tương ứng. 

- Cột giữa: Danh mục kết quả tìm kiếm. Các kết quả sẽ được sắp xếp theo mức độ liên quan tới từ 

khóa tìm kiếm.  

- Cột bên phải: Bao gồm các thông tin liên quan tới từ khóa tìm kiếm như : hình ảnh, video, tin 

tức, trang Web, … 


