
HƯỚNG DẪN ĐẶT TRƯỚC TÀI LIỆU 

VÀ GÓP Ý TRÊN WEBSITE THƯ VIỆN 

 

Để sử dụng dịch vụ đặt trước tài liệu hoặc góp ý cho Thư Viện, Bạn đọc truy cập 

vào trang web của Thư viện tại địa chỉ: http://thuvien.ou.edu.vn và thực hiện thao tác 

như sau: 

- Bước 1: Nhấp vào “Đăng nhập”. 

- Bước 2: Nhập tên đăng nhập của mình vào “Mã số thẻ” và nhập “Mật mã” 

- Bước 3: Nhấp vào “Đăng nhập” để vào tìm tài liệu cần đặt. 

 

 

 

Bước 1 

Bước 2 

Bước 3 



1. Sử dụng chức năng Đặt trước tài liệu: Sau khi đăng nhập thành công, Bạn 

đọc thực hiện các thao tác như sau: 

- Bước 1: Nhấp vào “Tra cứu” 

- Bước 2: Nhập từ khóa của tài liệu muốn đặt trước vào ô “Từ khóa tìm kiếm”. 

Ví dụ: Bạn đọc muốn đặt trước sách “Tin học đại cương”, nhập tên sách “Tin học 

đại cương” vào trường “Từ khóa tìm kiếm”  

- Bước 3: Nhấn enter hoặc biểu tượng tìm kiếm  , hệ thống sẽ hiển thị các 

kết quả tìm được. 

 

 

- Bước 4: Nhấp chọn tài liệu cần mượn để xem chi tiết. 

- Bước 5: Nếu tài liệu còn trong kho thì nhấp vào lệnh "Đặt trước", hệ thống sẽ hiển 

thị 1 bảng “Chọn kho nhận sách”. 

- Bước 6: Bạn đọc có thể chọn một trong các kho sách thuận tiện nhất để đến nhận 

tài liệu đã đặt trước thành công, ví dụ chọn “Kho sách – Nguyễn Kiệm”  

- Bước 7: Nhấp vào “OK” để kết thúc.  

- Bạn đọc chú ý thời gian và kho nhận tài liệu để đến làm thủ tục mượn. Nếu Bạn 

đọc thay đổi ý định đặt trước tài liệu, vui lòng thực hiện thao tác HỦY ĐẶT TRƯỚC 

TÀI LIỆU trước ngày hết hạn để không bị mất quyền sử dụng dịch vụ online.  

Bước 2 



 

 

 

 

 

- Nếu lệnh đặt trước tài liệu hợp lệ thì hệ thống sẽ thông báo như sau: 

 

Bước 5 

Bước 6 

Bước 7 



 

2. Sử dụng chức năng HỦY ĐẶT TRƯỚC TÀI LIỆU 

- Bước 1: Bạn đọc nhấp vào tên đăng nhập của mình 

-  Bước 2: Nhấp vào “Đặt trước tài liệu” 

- Bước 3: Nhấp vào “HỦY ĐẶT TRƯỚC TÀI LIỆU”  

 

 

- Bước 4: Khi Hệ thống hiển thị bảng thông báo “Hủy yêu cầu đặt trước thành 

công”, Nhấp “OK” để hủy. 

 

 

 

3. Sử dụng chức năng đóng góp các góp ý cho Thư Viện: 

- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của mình 

- Bước 2: Nhấp vào mục “Liên hệ”,  

- Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị “OPAC – ĐỘC GIẢ - PHẢN HỒI”, cho phép nhập 

nội dung góp ý cho Thư viện. 

Bước 4 

Bước 3 



- Bước 3: Nhập nội dung góp ý  

- Bước 4: Nhấn nút “Gửi” 

- Thư viện sẽ trả lời từ 3 -10 ngày làm việc tùy nội dung góp ý. 

 

 

 

Bước 3 

Bước 4 

Bước 2 


