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V/v dùng thử công cụ hỗ trợ nghiên cứu
và nguồn tin

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Thông tin - Tư liệu trân trọng đề nghị đơn vị thông báo
rộng rãi tới các cán bộ, đặc biệt là các cán bộ nghiên cứu trẻ, nghiên cứu
sinh, sinh viên cao học về đợt dùng thử công cụ hỗ trợ viết bài báo khoa
học và nguồn CSDL tạp chí của RSC. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
Sau đợt dùng thử Trung tâm sẽ thu thập ý kiến phản hồi của các đơn
vị về nhu cầu sử dụng của các nguồn tin này.
Kính đề nghị các đơn vị quan tâm để khai thác hiệu quả các nguồn
tin nêu trên.
Xin trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Viện (để báo cáo);
- Lưu: VT: L. .

THÔNG BÁO DÙNG THỬ CÔNG CỤ EEWOWW VÀ CSDL RSC, JSTOR
Nhằm giới thiệu và nghiên cứu khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn tin KHCN của các nhà khoa
học trong Viện Hàn lâm KHCNVN cho kế hoạch phát triển trong tương lai, Trung tâm Thông tin – Tư
liệu cùng các Công ty iGroup Vietnam và Công ty TED phối hợp với các Nhà Xuất bản và cung cấp
dịch vụ tiến hành đợt dùng thứ đối với công cụ hỗ trợ nghiên cứu EEWOWW và CSDL tạp chí RSC,
JSTOR. Sau đợt dùng thử này Trung tâm Thông tin – Tư liệu dự kiến sẽ tiến hành hội thảo tổng hợp ý
kiến của các nhà khoa học và các đơn vị về nhu cầu đối với các sản phẩm đã dùng thử để xem xét việc
lập kế hoạch phát triển các nguồn tin này.
I. Công cụ quản lý thông tin trích dẫn EEWOWW của Công ty iGroup (Asia Pacific) Ltd.
Là nền tảng duy nhất tích hợp đầy đủ chu trình làm việc của một nhà nghiên cứu từ thu thập dữ
liệu, sắp xếp, soạn thảo đến kiểm tra tính nguyên gốc của tài liệu, kiểm tra đạo văn và hợp tác nghiên
cứu, EEWOWW thực sự là công cụ hữu hiệu hỗ trợ các nhà khoa học trong việc viết bài công bố khoa
học và quảng bá kết quả nghiên cứu của mình. Sản phẩm này đã được trình bày trong Hội thảo
“Research Best Practice - Giải pháp tổng thể hỗ trợ chu trình nghiên cứu khoa học” tổ chức 20/4/2016
tại Viện Hàn lâm (Bản tin KHCN số tháng 4-2016: http://isi.vast.vn/bantin/BantinKHCN4-2016.pdf ).
Thời hạn sử dụng:
Từ 01/08/2016 – 31/08/2016: Phiên bản đầy đủ các tính năng
Từ 01/09/2016 – 31/12/2016: Phiên bản basic (không có kiểm tra đạo văn)
Cách thức đăng ký tài khoản:
1. Thông qua tài khoản Thư viện số của bạn đọc (http://elib.isivast.org.vn ) và chọn Quick Search:
EEWOWW (Công cụ hỗ trợ cán bộ nghiên cứu): http://elib.isivast.org.vn:4190/pro/login.aspx
2. Có thể đăng ký trực tiếp trên trang http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx với điều kiện
bạn đọc phải đăng ký dùng địa chỉ e-mail của Viện (vast.vn, ac.vn,...) hoặc bạn đọc phải thực
hiện việc đăng ký từ mạng cục bộ của cơ quan có truy cập intenet theo dải IP đã đăng ký với Thư
viện Trung tâm.
Cách thức sử dụng:
Sau khi tài khoản được kích hoạt thành công, bạn đọc có thể sử dụng EEWOWW từ máy tính
ở bất cứ ở đâu trên internet (ví dụ từ nhà mình).
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng:
http://isi.vast.vn/vanban/uploads/730-gioithieuveeewowwcongcuhotrovi....pdf
II. Cơ sở dữ liệu RSC và JSTOR do công ty TED cung cấp dùng thử
RSC là CSDL các tạp chí online của Hội hóa học Hoàng Gia (Royal Society of Chemistry –
RSC) của Anh bao gồm các tạp chí hóa học đa ngành hàng đầu trên thế giới và các lĩnh vực liên quan.
JSTOR là một CSDL thư viện số hóa tạp chí và sách điện tử của Mỹ.
Thời gian dùng thử:
Từ 01/08/2016 đến 31/12/2016
Cách thức sử dụng:
1. Thông qua tài khoản Thư viện số của bạn đọc (http://elib.isivast.org.vn ) và chọn các Quick
Search: Royal Society of Chemistry (RSC - Trial use) và JSTOR (Trial use):
RSC : http://elib.isivast.org.vn:2188/en/search/advancedsearch
JSTOR: http://elib.isivast.org.vn:4189/action/showAdvancedSearch
2. Các đơn vị có truy cập internet theo dải IP đã đăng ký với Thư viện có thể truy cập sử dụng trực
tiếp (không cần đăng nhập vào tài khoản bạn đọc) tới trang chủ của các CSDL này:
RSC : http://pubs.rsc.org/en/search/advancedsearch
JSTOR: http://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng:
http://isi.vast.vn/vanban/uploads/742-huongdansudungscdlrscvajstor.pdf

