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THÔNG BÁO
về việc: Khai thác cơ sở  dữ liệu sách điện íử  Ẽbrary

Kính gửi

Theo hợp đồng kí kết giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và công ty IGroup về 
việc cung cấp cơ sở dữ liệu sách điện tử Ebrary Academic Complete (ProQuest) có chủ 
đề về khoa học & kỹ thuật Môi trường, kỹ thuật xây dựng, cầu đường, kiến trúc. Hiện 
nay hợp đồng đã có hiệu lực và cơ sở dữ liệu đà được kích hoạt trên toàn bộ dải IP của 
Nhà trường.

Để việc khai thác gói tài liệu này được hiệu quả, Trung tâm Thông tin Thư viện 
kính đề nghị quý khoa thông báo đến toàn bộ cán bộ  ̂giảng viên được biết. Trong quá 
trình khai thác, trung tâm cũng mong muốn các cán bộ, giảng viên download tài liệu và 
lưu trữ lại để cung cấp cho Trung tâm Thông tin Thư viện thành lập các kho tài liệu theo 
từng chuyên ngành, như vậy Trung tâm sẽ có điều kiện để phục vụ tốt hơn cho bạn đọc 
sau này.

Để truy cập từ xa (kliông phải bằng các máy tính trong trường), kính đề nghị cán bộ, 
giảng viên cung cấp địa chỉ email theo từng đơn vị cho Trung tâm để kích hoạt tài khoản. 
Địa chỉ nhận bảng tổng hợp email theo đơn vị: thuvien.hau@ gm ail.com

Thông tin truy cập bằng các máy tính trong trường:

Địa chỉ truy cập tại 
http://site.ebrarv.com /lib/hauvn/

Hướng dẫn sử dụng tại 
http://www.ebrarv.com /corp/training.isp

Trung tâm Thông tin Thư viện kính mong nhận được sự hợp tác của đơn vị.

Trung tâm xỉn trân trọng cảm ơn!

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

G iám  đốc

Ths. Vũ Hữu Thắng
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