HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG SÁCH GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ
VITALSOURCE BRIDGE
Thông tin chung:
Website URL: https://hcmute.vstbridge.com
Mã số: 9573868299
Ngày hết hạn: ngày 9 tháng 8 năm 2022

Tổng số người mượn một tựa sách tại cùng thời điểm: 2 người
Tổng số sách một người được mượn tại cùng thời điểm: 3 tựa

Thời gian mượn sách tối đa: 5 ngày/ tựa

Tổng số sách trong bộ sưu tập: 18 tựa
Cách sử dụng:

1) Truy cập vào trang web: https://hcmute.vstbridge.com
2) Đăng nhập bằng địa chỉ email và password đã đăng ký theo địa chỉ:
- Email của cán bộ: …@hcmute.edu.vn
- Email của sinh viên: …@student.hcmute.edu.vn
Hoặc chọn “Get Started” nếu sử dụng lần đầu tiên:

3) Nhập mã số 9573868299 để vào hệ thống sách điện tử VitalSource
Bridge.

4) Sau khi vào được hệ thống, bạn sẽ thấy danh mục các tựa sách có trong
bộ sưu tập, chọn “view details” để xem chi tiết nội dung sách:

5) Nếu muốn mượn sách, chọn “Concurrency credit” và nhấp chuột vào
“Active” để kích hoạt:

6) Chọn “Launch” để bắt đầu xem sách điện tử (ebook):

7) Sau đó, nếu muốn đọc sách điện tử offline, bạn có thể download phần
mềm “VitalSource bookshelf” về thiết bị cá nhân để đọc sách trong thời
gian mượn sách:

8) Chọn “My e-Texts” để xem những sách hiện tại bạn đang mượn:

9) Số lượng tối đa một người có thể mượn cùng 1 lúc là 3 tựa sách, nên nếu
bạn đã mượn đủ số lượng sách quy định thì nút “Launch” sẽ không hoạt
động:

10)
Bạn có thể chọn trả sách về trước khi hết thời gian mượn sách bằng
cách nhấn vào nút “Return now” và bạn sẽ nhận được một thông tin xác
nhận lại trước khi nhấn nút “Return” để hoàn thành việc trả sách trước
thời hạn:

