CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 216/TB-TTTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về đăng ký tài khoản sử dụng cơ sở dữ liệu Emerald
Kính gửi: Viên chức và Người học,
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời gian Trường Đại học Ngoại
thương đang tạm dừng việc đào tạo tập trung, theo chính sách hỗ trợ từ Dự án Xây dựng
Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam (SAHEP), Thư
viện Cơ sở II thông báo về việc đăng ký tài khoản sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) Emerald
từ xa.
1. Đăng ký
Viên chức và Người học sử dụng email do Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương
cấp để đăng ký trực tuyến tại liên kết: https://bit.ly/3xV2LXU
Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/07/2021
2. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản và hướng dẫn sử dụng
Sau khi đăng ký, Thư viện sẽ cấp tài khoản cho Viên chức và Người học qua email
trong vòng 5 ngày làm việc. Viên chức và người học tham khảo:
- Giới thiệu CSDL: https://bit.ly/3vSiYLW
- Hướng dẫn kích hoạt tài khoản truy cập từ xa: https://bit.ly/3vYj059
- Hướng dẫn sử dụng CSDL: https://bit.ly/3qvRI50
3. Thông tin liên hệ
Mọi thắc mắc liên quan đến tài khoản, tìm kiếm và sử dụng CSDL, Viên chức và
Người học vui lòng liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Lê Na:
- Email: nguyenlena.cs2@ftu.edu.vn
- Số điện thoại: (028) 35 127 254 (Ext. 855)
Trân trọng kính báo./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Viên chức và người học (để thực hiện);
- Lưu: TT-TV, Smart Office.
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