HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM
VÀ TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ
Đăng nhập bằng tài khoản email@st.ueh.edu.vn hoặc email@ueh.edu.vn

Khi gặp vấn đề về Email UEH, vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ Thông tin qua email:
cntt@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08-2838.257263

Sử dụng OneSearch để tìm kiếm tại trang web Thư viện http://lib.ueh.edu.vn
Tại OneSearch, nhập từ khoá ví dụ digital marketing <Enter> để bắt đầu tìm kiếm nguồn
dữ liệu học thuật:




60.000+ sách tại Thư viện UEH;
12.000+ công bố quốc tế, công trình nghiên cứu, luận văn luận án, bài tạp chí
JABES của cộng đồng UEH;
360.000+ tài liệu của 6 cơ sở dữ liệu EBSCO và 2 cơ sở dữ liệu ScienceDirect;



và các cơ sở dữ liệu học liệu mở khác.

Trên 1.000.000 kết quả được sắp xếp theo mức độ liên quan với cụm từ digital marketing
tại màn hình sau. (Lưu ý: chưa đăng nhập bằng Email UEH)
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Bên trái màn hình là các tuỳ chọn để giới hạn kết quả tìm, gồm có:
 Limit To. Các giới hạn này sẽ không thay đổi sau khi chọn
- Full Text: chỉ tìm toàn văn
- UEH Repository: chỉ tìm trong Cơ sở dữ liệu nội sinh UEH
- UEH Print Collection : chỉ tìm tài liệu bản in có tại Thư viện UEH
- Available for UEHers: giới hạn tìm những tài liệu mà UEHers có thể truy cập
- 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, en_us, 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 UEH
 Content Provider. Chọn một, một vài, hoặc tất cả các CSDL của EBSCO và UEH:
Business Source Premier, eBook Academic Collection, ScienceDirect, SSOAR, …

Đăng nhập với Email UEH để xem toàn văn (full-text)


Bấm vào dòng chữ “Hello, Guest! Login for full access” tại màn hình kết quả; hoặc
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chọn PDF Full Text hoặc EPUB Full Text hoặc Download
Tại màn hình có logo UEH, đăng nhập với mật khẩu của email UEH
email@ueh.edu.vn hoặc email@st.ueh.edu.vn

Ví dụ:
(1) tìm kiếm cụm từ digital marketing (đã thao tác ở trên)
(2) đăng nhập với email@st.ueh.edu.vn (đã thao tác ở trên)
(3) phối hợp các giới hạn tìm kiếm:
Limit to: Full Text
-

Publication Date: 1990 – 2019

-

Subject: new product development, internet marketing, marketing strategy

-

Language: English

Sau khi phối hợp các giới hạn tìm kiếm trên, có 49.393 tài liệu trong màn hình sau:
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Sách điện tử “Essentials of Development Economics Digital Marketing Excellence :
Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing” của tác giả Dave Chaffrey và P.
A. Smith, Routledge, 201, Database: eBook Collection (EBSCO Host)
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Bài tạp chí “International Market Entry Strategies: Relational, Digital, and Hybrid
Approaches” của các tác giả Watson, Weaven, Perkins, Sardana, Palmatier, trong tạp chí
Journal of International Marketing, Vol. 26 Issue 1, xuất bản March 2018, có trong
Database: Business Source Complete

Bên phải màn hình kết quả tìm (hoặc toàn văn) có các công cụ sau:

-

Add to Folder. Lưu tạm thời vào tài khoản đăng nhập Email UEH

-

Cite. Chọn kiểu trích dẫn APA, Chicago, Harvard-Australian, Harvard, …

-

Email | Print | Save | Google Drive. Chọn trang và Gởi/ In / Lưu về máy/
Lưu tại Google Drive ở dạng .PDF toàn bộ bài báo/ bài tạp chí hoặc một số
trang của eBook theo quy định riêng của từng quyển

-

Permalink | Share. Chia sẻ đường dẫn

-

Create Note. Tạo ghi chú chỉ và lưu ở Folder (sau khi đăng nhập); công cụ
này chỉ dùng cho Academic journal

-

Dictionary. Tra cứu từ điển; công cụ chỉ có khi xem toàn văn của eBook
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