QUY TRÌNH
PHỤC VỤ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TOÀN
VĂN
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
1. MỤC ĐÍCH:
Quy định các bước thực hiện công tác phục vụ tài liệu điện tử toàn văn tại
phòng tra cứu dữ liệu / phòng đa phương tiện.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình áp dụng cho cán bộ thư viện phục vụ tài liệu điện tử và người sử
dụng dịch vụ tại phòng tra cứu dữ liệu / phòng đa phương tiện.

3. ĐỊNH NGHĨA:
− CBTV: Cán bộ thư viện
− TV: Thư viện
− SV: Sinh viên
− TL: Tài liệu

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
• Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của TV Trường.
• Các tài liệu nghiệp vụ TV.
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5. NỘI DUNG:
5.1. Quy trình nghiệp vụ:
Người
thực
hiện

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
TOÀN VĂN

Người
sử dụng

Bước 1
Xuất trình thẻ SV / thẻ thư viện / thẻ đa phương
tiện tại quầy thủ thư

Người
sử dụng

Bước 2
Làm thủ tục đăng ký sử dụng máy

Bước 3
Làm thủ tục cho mượn máy

CBTV

Bước 4
Đăng ký tài khoản xem tài liệu toàn văn

Người
sử dụng

CBTV

Người
sử dụng

Người
sử dụng

Đã có
tài
khoản
xem
toàn
văn

Bước 5
Kích hoạt tài khoản

Bước 6
Đăng nhập tài khoản xem toàn văn

Bước 7
Tra cứu và xem tài liệu toàn văn
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Mô tả công việc
Người sử dụng xuất
trình thẻ SV / thẻ thư
viện / thẻ đa phương
tiện tại quầy thủ thư.
Ghi thông tin vào sổ
đăng ký sử dụng
CBTV gắn thẻ thư viện
/ thẻ đa phương tiện của
người sử dụng vào thẻ
số máy đăng ký và ghi
giờ bắt đầu sử dụng
máy trên thẻ.
Tại website tra cứu tài
liệu toàn văn:
- Xem Chính sách
phục vụ tài liệu điện tử
- Điền đầy đủ thông tin
vào mẫu đăng ký
- Liên hệ với CBTV để
kích hoạt tài khoản
CBTV kiểm tra, đối
chiếu thông tin với thẻ
và kích hoạt tài khoản
cho người sử dụng
Tại website tra cứu tài
liệu toàn văn:
- Người sử dụng đăng
nhập bằng Mã tài khoản
và Mật khẩu đã đăng ký
- Người sử dụng tra cứu
tài liệu cần xem
- Click vào “Xem toàn
văn” để xem nội dung
tài liệu
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Người
sử dụng

Bước 8
Gửi yêu cầu in /
yêu cầu file text

Không có
nhu cầu
in / nhu

cầu file
text

Người
sử dụng

CBTV

Người
sử dụng

CBTV

Tại giao diện xem toàn
văn:
- Click vào biểu tượng
hoặc
- Điền đầy đủ thông tin
vào phiếu Yêu cầu in tài
liệu / Yêu cầu download
file text.
- Click nút Gửi yêu cầu

Bước 9
Xác nhận yêu cầu in / yêu cầu file text

Liên hệ với CBTV để
xác nhận yêu cầu.

Bước 10
Thực hiện yêu cầu in / yêu cầu file text

- Kiểm tra tính hợp lệ
của yêu cầu
- Thực hiện yêu cầu

Bước 11a
- Trả máy
- Nộp phí sử
dụng máy
- Ký tên vào
chứng từ thu
phí.

Bước 11b
- Nhận tài liệu in / file text
- Trả máy
- Nộp phí sử dụng máy, phí
in tài liệu / download file
text
- Ký tên vào chứng từ thu
phí.

Bước 12
CBTV trả lại thẻ cho
người sử dụng
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- Người sử dụng trả phí
dịch vụ theo quy định

- CBTV trả thẻ cho
người sử dụng và xếp
thẻ máy vào nơi quy
định
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