
HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL 

eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection 

qua Phần mầm tìm kiếm tập trung EDS 

 

Bước 1: Truy cập vào trang cổng thông tin theo đường dẫn http://www.vnulib.edu.vn/ 

Bước 2: Lựa chọn tìm kiếm theo “Tất cả các nguồn” 

 

 

Bước 3: Nhập từ khóa tìm kiếm tương ứng vào ô tìm kiếm duy nhất (“All resources in a single 

search”) sau đó Click “Tìm” hoặc Enter. 

Lưu ý: Bạn đọc có thể sử dụng các mã trường (Field code) để tìm kiếm tài liệu theo các tiêu 

chí tương ứng như TI (Title - tìm kiếm tài liệu theo nhan đề), AU (Author – Tìm kiếm tài liệu 

theo tác giả), IB (ISBN – tìm kiếm tài liệu theo số ISBN), … 

 

http://www.vnulib.edu.vn/


Bước 4: Click chọn đường dẫn “Welcome, Guest. Sign in to your institution for full access 

to your library’s resources” và sử dụng tài khoản Thư viện đã cung cấp để đăng nhập. 

 

 

 

 

Bước 5 (tùy chọn): Sử dụng các tùy chọn tinh chỉnh kết quả tìm kiếm phía bên tay trái giao 

diện. 

 Chọn “Content Provider” sau đó click vào “Show more” để lựa chọn gói CSDL 

“eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection”. 

 



 

 

 Chọn gói “eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection” sau đó click 

vào “Update” để giới hạn tìm kiếm theo gói CSDL này.  

 

 

 

 

Màn hình kết quả hiển thị như sau: 



 

 Click vào “PDF Full Text” để xem trực tuyến toàn văn tài liệu 

 Click vào “EPUB Full Text” để xem toàn văn tài liệu trên thiết bị di động 

 Click vào “Full Download” để tải xuống và xem toàn văn tài liệu (vui lòng tham khảo 

hướng dẫn chi tiết dưới đây) 

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng “Full Download” 

Nếu quản trị viên đã bật tính năng tải eBook, người dùng sẽ thấy một biểu tượng Download 

cho phép người dùng tải/ghi mượn eBook và đọc chúng trên máy tính cá nhân khi người dùng 

không thể kết nối tới Internet. 

Lưu ý: Để tải eBooks, người dùng phải cài đặt trình Adobe Digital Editions trên máy tính. 

Người dùng có thể tải và cài đặt trình đọc eBooks này trên trang: 

http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html. 

Sau khi đăng nhập EDS bằng tài khoản EBSCOhost và thực hiện tìm kiếm, để tải/ghi mượn 

một cuốn eBook: 

Bước 1: Click vào biểu tượng Download tương ứng với eBook mà bạn muốn tải. 

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/


 

Bước 2: Chọn một khoảng thời gian tải/ghi mượn từ danh sách sổ xuống trong mục Download 

duration và xác nhận rằng bạn đã cài đặt trình đọc Adobe Digital Editions. 

Lưu ý: Bạn có thể thấy hai lựa chọn là tải eBook về ở định dạng PDF hoặc EPUB với một số 

nhan đề. 

- PDF: Gợi ý sử dụng cho máy tính 

- EPUB: Gợi ý sử dụng cho các thiết bị di động 

 

Bước 3: Click vào nút Full Download. 

eBook sẽ được thêm vào mục Checkout của thư mục (My Folder) 

 



Bước 4: Chọn Open (mở) hoặc Save (lưu) tệp từ hộp thoại kết quả. 

 Nếu chọn Open, eBook sẽ được mở trong trình Adoble Digital Editions. 

 Nếu chọn Save, eBook sẽ được lưu tới máy tính của người dùng và có thể được mở sau 

với trình Adoble Digital Editions  

 

Lưu ý:  

- Đặt mượn eBooks: Nếu eBook của bạn đã chọn để tải xuống được mượn bởi một bạn 

đọc khác và thư viện của bạn cung cấp tính năng đặt mượn, bạn có thể có cơ hội đặt 

mượn eBooks và bạn có thể tải xuống khi eBooks đã sẵn sàng. 

 



Click vào Place Holds để đặt mượn eBook. Khi eBook khả dụng, bạn sẽ được thông báo qua 

địa chỉ email được liên kết tới tài khoản và eBooks sẽ xuất hiện trong mục Checkout. 

- Tải eBooks không hạn chế - DRM 

Một số eBook được cung cấp có thể có sẵn mà không hạn chế DRM (Quản lý quyền kĩ thuật 

số). Những eBooks này không yêu cầu người dùng phải đăng nhập vào EBSCOhost để tải 

xuống. Ngoài ra người dùng cũng không cần có các phần mềm đọc đặc biệt để đọc chúng. 

Sau khi click vào biểu tượng Download, người dùng chỉ việc lựa chọn định dạng phù hợp để 

tải về và click vào nút Download. 

 

 


