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I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP NEU BOOK READER TRÊN HỆ ĐIỀU 
HÀNH ANDROID, IOS 
1.1 Tải và cài đặt ứng dụng 

� Bước 1. Bạn đọc tìm kiếm ứng dụng Neu book reader trên các kho ứng 
dụng CH Play hoặc App store. Theo từ khóa” Neu book reader” 

� Bước 2. Chọn “Cài đặt” 
Dưới đây là hình ảnh minh họa cài đặt ứng dụng: 
 

 

Hình 1: Giao diện logo app đọc sách tại kho ứng dụng 

� Bước 3. Bạn đọc thực hiện tải về bằng cách chọn vào biểu tượng 

phần mềm sẽ được tải về máy và tự động cài đặt 
 

1.2 Đăng nhập tài khoản 

� Bước 1. Chọn ứng dụng NEU BookReader trên màn hình thiết bị 

� Bước 2. Tại màn hình đăng nhập, nhập tài khoản và mật khẩu do Thư viện 
cung cấp 

� Bước 3. Bấm chọn nút Đăng nhập để truy cập vào ứng dụng đọc sách 
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                    Hình 2: Đăng nhập tài khoản sử dụng app 
1.3  Tìm kiếm tài liệu  

� Bước 1. Chọn mục Trang chủ ở phía dưới màn hình 

� Bước 2. Bạn đọc chọn biểu tượng Tìm kiếm (hình kính lúp) ở phía trên 
góc phải màn hình để hiển thị ô tìm kiếm 

� Bước 3. Tại ô tìm kiếm, nhập từ khóa cần tìm rồi chọn nút Tìm kiếm nằm 
phía bên trái ô 

� Bước 4. Chọn sách cần tìm ở trang kết quả tìm kiếm 
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Hình 3: Tìm kiếm tài liệu 

1.4 Mượn, tải tài liệu 
Ø Bước 1. Vào trang chi tiết của tài liệu 
Ø Bước 2. Bấm chọn nút MƯỢN để mượn tài liệu 
Ø Bước 3. Bấm nút TẢI để tải tài liệu cần đọc về 

� (Để trả tài liệu, chọn nút TRẢ để trả tài liệu đang mượn) 

                        
Hình 4: Giao diện trang chi tiết tài liệu 

1.5  Đọc tài liệu 
Sau khi tải bạn đọc có thể mở tài liệu tại trang chi tiết tài liệu thành công, 

bạn đọc vào giá sách để đọc tài liệu 
- Đánh dấu trang 

Để thực hiện đánh dấu trang, tại hoạt động đọc sách bạn đọc chọn biểu 

tượng  dưới bên trái màn hình hoặc kích vào biểu tượng  và chọn “Đánh 

dấu trang”. Để xem những trang đã đánh dấu, bạn kích vào biểu tượng  
và chọn “Các trang đã đánh dấu”.  

- Chuyển trang sách 
Có 2 cách để chuyển trang: 

● Cách 1: Di chuyển từng trang: 
a. Chạm vào lề trái hoặc lề phải của quyển sách. 
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b. Trong giao diện đọc sách, nhấn vào nút  hoặc  ở 
thanh Menu phía dưới màn hình để chuyển tới hoặc quay lại trang sách trước 
đó. 

● Cách 2: Di chuyển tới một trang bất kỳ: 

a. Trong giao diện đọc sách, ấn vào nút  ở góc dưới màn 
hình 
b. Hệ thống sẽ trả về giao diện chuyển trang. Điền số trang 
cần di chuyển tới vào ô và ấn “Chuyển”. 

 
Chuyển trang  

- Ghi chú 

Để mở phần ghi chú nhấn vào nút trên thanh Menu phía trên. 
Trên giao diện phần ghi chú: 

 
1. Ghi chú dạng text 

Bạn đọc ấn vào số 1 để tạo ghi chú theo dạng text.  
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Đính kèm ghi chú 

                           

  Xem nội dung ghi chú 

2. Ghi chú theo dạng hình ảnh  
Bạn đọc ấn vào số 2 để tạo ghi chú theo dạng hình ảnh, video đã có sẵn 

trong album ảnh, ấn vào ô số 3 để tạo ghi chú theo dạng hình ảnh video tự 
chụp. 
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2. Ghi chú theo dạng âm thanh  

Bạn đọc ấn vào ô số 4 để tạo ghi chú theo dạng âm thanh. 

                      
 
3. Ghi chú dạng highlight 
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Bạn đọc ấn vào ô số 5 để chọn cỡ và màu khi tạo ghi chú dạng highlight 
. 

                        
 
4. Xóa  

- Bạn đọc ấn vào ô số 6 để xóa ghi chú dạng highlight đã tạo. 
- Bạn đọc nhấn giữ vào ghi chú muốn xóa và nhấn dấu x để xóa ghi chú 

đó. 
5. Ấn vào ô số 7 và 8 để quay trở lại thao tác vừa làm.  

 
1.6  Trả tài liệu 

� Cách 1: Ở trang chi tiết tài liệu, chọn nút Trả để trả tài liệu đã mượn 

� Cách 2: Tại giá sách, bấm chọn biểu tượng 3 dấu chấm cạnh tài liệu. Tại 
danh mục xuất hiện, chọn bấm nút Trả để trả tài liệu 

1.7  Khai thác tài liệu số từ trang Thư viện số DSpace 
Cách 1: Mở ứng dụng từ trang chi tiết sách khi truy cập web: 
https://dlib.neu.edu.vn/ trên thiết bị di động. 

Khi bạn đọc truy cập trang: https://dlib.neu.edu.vn/ trên thiết bị di động,  tại trang 
thông tin chi tiết sách của tài liệu, nhấn chọn Open App, hệ thống sẽ tự động điều 
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hướng sang ứng dụng NEU Book Reader (nếu thiết bị đã cài ứng dụng) và mở ra 
tài liệu số tương ứng trên ứng dụng  

 
Hình 6: Mở app từ trang Dspace 

 

  
Hình 7: Chi tiết về tài liệu số trên App 

 

Cách 2: Mở tài liệu số bằng mã QR Code 

Chức năng Mở tài liệu số bằng mã QR Code giúp bạn đọc truy cập tới trang chi 
tiết tài liệu số trên ứng dụng Neu BookReader từ trang https://dlib.neu.edu.vn/ .  
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Để thực hiện mở tài liệu số bằng mã QR code trên ứng dụng, bạn đọc thực hiện 
các bước sau: 

Ø Bước 1: Truy cập ứng dụng Neu Book Reader trên thiết bị động 
Ø Bước 2: Chọn Biếu tượng quét QR Code 

 
Hình 8:  Quét mã QR code 

 

Ø Bước 3: Quét mã QR phía dưới tại trang chi tiết tài liệu số khi đang truy 
cập trang:https://dlib.neu.edu.vn/ trên thiết bị khác 

 
Hình 9: Mã Qr code tại trang DSpace 
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II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP NEU BOOK READER TRÊN HỆ ĐIỀU 
HÀNH WINDOWS 
2.1 Tải và cài đặt ứng dụng 

� Bước 1: Bạn đọc truy cập trang: https://dlib.neu.edu.vn/ 

� Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng Windows để tải app về máy 

 
 

Hình 10: Tải ứng dụng Neu Bookreader từ trang Dspace 
2.2 . Đăng nhập tài khoản 

� Bước 1. Chọn biểu tượng NEU Book Reader 

� Bước 2. Tại màn hình phần mềm chọn biểu tượng Đăng nhập ở góc trên 
bên phải màn hình 

� Bước 3. Nhập tài khoản và mật khẩu do thư viện cung cấp 

 
Hình 11: Giao diện đăng nhập 
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2.3 Tìm kiếm tài liệu 
Ø Bước 1. Chọn mục Thư viện NEU trên thanh công cụ 
Ø Bước 2. Trên thanh Tìm kiếm, nhập từ khoá cần tìm rồi bấm Enter hoặc 

chọn biểu tượng hình kính lúp để tìm 
Ø Bước 3. Chọn tài liệu cần tìm từ màn hình vừa tìm kiếm 

 
Hình 12: Tìm kiếm tài liệu 

2.4 Mượn, tải tài liệu 

� Bước 1. Tại trang chi tiết, chọn nút Mượn để mượn tài liệu 

� Bước 2. Chọn nút Tải để tải tài liệu đã mượn về Giá sách 
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Hình 12: Giao diện trang chi tiết tài liệu 

2.5 Đọc tài liệu 
Sau khi tài liệu tải xong, chọn Mở để đọc tài liệu 

- Chuyển trang 
● Cách 1. Tại màn hình mở sách, Chọn nút mũi tên để di chuyển trang 

sách 
● Cách 2. Chọn nút hình tròn trên thanh công cụ, kéo điểm tròn tới số 

trang cần mở đọc 
● Cách 3. Nhập số trang vào ô số trang ở bên phải biểu tượng mũi tên sau 

đó bấm Enter để di chuyển tới trang tài liệu cần tìm 

 
Hình 13: Di chuyển trang 

- Đánh dấu trang 
● Ghi chú bằng văn bản: Trên thanh công cụ, chọn biểu tượng hình bút, 

chọn vị trí cần ghi chú trên trang văn bản, tại ô ghi chú nhập nội dung 
cần ghi rồi chọn Enter để lưu 
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● Đánh dấu bằng bút nhớ dòng: Trên thanh công cụ chọn biểu tượng 2 
chiếc bút chéo nhau, chọn dòng cần ghi chú để đánh dấu, để xoá đánh 
dấu chọn biểu tượng hình cái tẩy để xoá dòng cần đánh dấu 

 
Hình 14: Đính kèm ghi chú  

● Đánh dấu trang: Chọn trang cần đánh dấu, chọn biểu tượng lá cờ để 
đánh dấu trang cần lưu. Để xem và chuyển tới các trang cần đánh dấu, 
chọn biểu tượng danh sách bên cạnh biểu tượng lá cờ 

 
Hình 15: Đánh dấu trang 

2.6  Trả tài liệu  

� Cách 1. Tại mục Giá sách, nhấn chuột phải vào bìa cuốn sách cần trả, nhấn 
nút Trả để trả tài liệu đang mượn 

� Cách 2. Tại trang Chi tiết tài liệu, bấm chọn nút Trả để trả tài liệu đang 
mượn 
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Hình 16: Trả sách từ giá sách 

 
Hình 17: Trả sách từ trang chi tiết sách 

2.7 Mở ứng dụng từ trang Dspace 
Tại chi tiết sách trang:https://dlib.neu.edu.vn/ bấm chọn Open app, hệ thống 

sẽ điều hướng sang ứng dụng Neu Bookreader trên Windows và vào trang chi tiết 
của cuốn sách đó. 

 
Hình 18: Mở app từ trang Dspace 

 


