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I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP VNU- LIC TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG 

1. Tải và cài đặt ứng dụng 

Bạn đọc có thể tìm kiếm và tải ứng dụng VNU- LIC trên kho ứng dụng App 

store, Google play.  

 
Hoặc có thể click nút “Tải ứng dụng” tại giao diện OPAC có địa chỉ 

http://bookworm.vnu.edu.vn/ 

 
 

 

2. Đăng nhập tài khoản 

Để đăng nhập ứng dụng bạn đọc nhập tên tài khoản, mật khẩu 

 

              

     Đăng nhập tài khoản                                    Giao diện tài khoản bạn đọc 

http://bookworm.vnu.edu.vn/
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Sau khi đăng nhập thành công, ứng dụng sẽ hiện thị tên tài khoản tại góc trên 

bên phải của màn hình. Tại đây bạn đọc có thể cập nhật thông tin tài khoản, số lượng 

sách đang mượn và đăng xuất tài khoản. 

(1): Thông tin: Giúp bạn đọc cập nhật thông tin tài khoản. Để thực hiện cập nhật 

thông tin tài khoản, bạn đọc thực hiện các bước sau:  

 

                    

Bước 1 Bước 2 

 

(2) Sách đang mượn: Giúp bạn đọc xem và trả danh sách các cuốn sách đang 

mượn 
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(3) Thẻ thư viện 

 

                 

(5) Đăng xuất 
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3. Sử dụng ứng dụng  

3.1 Tìm kiếm tài liệu 

Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu trên APP. Theo danh mục bộ môn hoặc từ khóa 

của tài liệu. 

Đối với tìm kiếm theo từ khóa, sau khi nhập từ khóa ứng dụng sẽ hiện thị gợi ý 

kết qủa tìm kiếm phù hợp với nhu cầu tin của bạn đọc. 

Tìm kiếm theo cây danh mục, giúp bạn đọc có thể xem được nhóm các tài liệu 

theo môn ngành phù hợp.  

 

                           

Tìm kiếm theo danh mục bộ môn của tài liệu         Tìm kiếm theo từ khóa tài liệu  
3.2 Mượn, tải tài liệu 

Sau khi tìm kiếm thành công, bạn đọc có thể xem thông tin chi tiết về tài liệu 

bao gồm: Tác giả, nhà xuất bản, bộ môn của tài liệu, năm xuất bản, khổ cỡ và tóm tắt… 

Để thực hiện mượn tài liệu bạn đọc chọn “Mượn”. Sau khi mượn thành công 

bạn đọc chọn “ Tải” 

                     

Mượn sách Tải sách 
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Ngoài ra để mượn tài liệu, bạn đọc có thể dùng các thiết bị di động quét mã 

QR  Hoặc chọn Nút “ Mượn tài liệu”,  của tài liệu tại địa chỉ 

http://bookworm.vnu.edu.vn/  

 
          Giao diện mượn tài liệu tại Opac 

Sau khi mượn thành công, bạn đọc vào giá sách để thực hiện tải tài liệu 

Đối với các tài liệu đã mượn bạn đọc có thể dùng mã QR để tải tài liệu.  

3.3. Đọc tài liệu 

Tải tài liệu thành công, bạn đọc click vào bìa của tài liệu tại giá sách để mở tài 

liệu 

Trong trường hợp tài liệu đã được tải, bạn đọc quét mã QR của cuốn sách để 

đọc. 

 

 
Giao diện giá sách 

- Thiết lập mục tiêu đọc sách 

Trong quá trình đọc sách bạn đọc có thể thiết lập mục tiêu về thời gian 

đọc sách của bản thân. 

Để thiết lập mục tiêu thời gian đọc sách bạn đọc thực hiện các bước như sau: 

  

http://bookworm.vnu.edu.vn/
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Bước 1 Bước 2 Bước 3 

 

   

- Đính kèm ghi chú 

Ngoài ra, trong quá trình đọc sách tại APP VNU LIC, bạn đọc có thể đính kèm 

chụp ảnh, ghi âm, quay video, ghi chú, đánh dấu trang, đánh dấu highlight tại vị trí 

mong muốn trên tài liệu, chuyển trang.  

 

 
Giao diện đọc sách  
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3.4 Gia hạn và trả tài liệu  

         -  Gia hạn thời gian mượn tài liệu 

Đối với các tài liệu hết thời gian mượn, bạn đọc cần thực hiện gia hạn cho tài 

liệu đó.  

Để thực hiện gia hạn thời gian mượn tài liệu bạn đọc chọn “Gia hạn”. Thời 

gian gia hạn sẽ được quy định theo chính sách hoạt động của thư viện. 

                   

                Gia hạn sách tại giá sách                Gia hạn sách tại trang chi tiết sách 

          - Trả tài liệu 

Để loại bỏ tài liệu ra khỏi giá sách, bạn đọc chọn “ Trả” 

 

              

 

Trả sách tại trang chi tiết sách               Trả sách tại giá sách 
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4. Chia sẻ, bình luận, đánh giá tài liệu 

4.1 Chia sẻ tài liệu tới thư viện  

Bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu tới bạn đọc khác trên Facebook, Zalo…Hoặc các 

bạn đọc có tài khoản VNU- LIC. Với chia cho bạn đọc có tài khoản thư viện bạn đọc 

chọn “Chia sẻ cho bạn đọc”. Còn đối với chia sẻ sách lên mạng xã hội bạn đọc chọn 

“ Chia sẻ khác” 

    

Chia sẻ sách tại trang chi 

tiết sách 

Chia sẻ sách tại giá sách Chia sẻ sách tại trang đọc 

sách  

Thực hiện chia sẻ sách  
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4.2 Bình luận, đánh giá sao 

-  Bình luận 

 
Lưu ý 

 Sau khi bình luận thành công, bạn đọc cần đợi quản trị viên thư viện phê duyệt  

- Đánh giá sao 

Bạn đọc có thể chọn và đánh giá sao cho tài liệu và mỗi tài liệu bạn đọc chỉ có 

thể đánh giá 1 lần  
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5. Giới thiệu sách tới thư viện 

Cho phép bạn đọc gửi các file tài liệu được định dạng, dưới dạng mp3, mp4, 

pdf tới thư viện. Từ đó cán bộ thư viện có thể tiếp nhận, biên tập lại làm gia tăng 

kho học liệu số của thư viện. 

Để giới thiệu sách tới thư viện bạn đọc thực hiện theo các bước sau: 

 

                             

Bước 1       Bước 2 

 

II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP VNU- LIC TRÊN PC 

1. Tải và cài đặt ứng dụng 

Bạn đọc có thể click nút “Tải ứng dụng” tại giao diện OPAC có địa chỉ 

http://bookworm.vnu.edu.vn/ để tải ứng dụng về máy

 
 

http://bookworm.vnu.edu.vn/
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2. Đăng nhập tài khoản 

 - Đăng nhập ứng dụng 

Để đăng nhập ứng dụng bạn đọc nhập tên tài khoản, mật khẩu. Sau khi đăng 

nhập thành công ứng dụng sẽ hiện thị, tên tài khoản tại góc trên bên phải của màn hình. 

 

                      
Đăng nhập tài khoản 

- Cập nhật thông tin tài khoản 

Tại đây bạn đọc có thể cập nhật thông tin tài khoản, xem thông tin hồ sơ bạn đọc 

và đăng xuất tài khoản. Để thực hiện thay đổi các thông tin bạn đọc thực hiện các bước 

sau:  
 

 
 

Thông tin tài khoản 
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3. Sử dụng ứng dụng 

3.1 Tìm kiếm tài liệu  

Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu trên app VNU LIC, bằng cách nhập từ khóa 

hoặc tìm theo các danh mục chuyên đề, bộ môn của tài liệu.  

 
3.2  Mượn, tải tài liệu 

Bạn đọc có thể ghi mượn và tải về tài liệu điện tử theo chính sách mượn của thư 

viện. 

- Mượn tài liệu  

 
- Tải tài liệu 

 

               

            Tải tài liệu tại giá sách                                  Tải tài liệu trang chi tiết sách 
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3.3 Đọc tài liệu 

Sau khi mượn, tải thành công tài liệu. Bạn đọc vào giá sách click vào bìa của 

cuốn sách mong muốn để đọc sách  

 

 
Giao diện đọc sách 

- Thiết lập mục tiêu đọc sách 
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3.4  Gia hạn và trả tài liệu 

                

4. Chia sẻ và bình luận về tài liệu 

- Chia sẻ tài liệu 

 Bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu tới các bạn đọc có tài khoản VNU LIC. Để chia 

sẻ tài liệu bạn đọc Click “ Chia sẻ tại thông tin chi tiết sách, giá sách, trang đọc sách 

của cuốn sách. Sau đó nhập tên, hoặc số thẻ của bạn đọc cần chia sẻ. 
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- Bình luận và đánh giá sao cho tài liệu 

 
 

 

5. Giới thiệu sách tới thư viện 

Để giới thiệu sách tới thư viện bạn đọc click biểu tượng  , chọn “Giới 

thiệu sách”. Sau đó thực hiện các bước tương tự như trên thiết bị di động. 

 

 


