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Đăng nhập tài khoản 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Đối với Sinh viên hệ chính quy đã được nhà Trường cấp Tài khoản sinh viên, vui lòng 

Đăng nhập. (Không đăng ký tài khoản mới) 

Bước 1. Chọn chức năng đăng nhập trên Website: http://thuquan.ou.edu.vn/ 

Bước 2. Chọn vai trò người dùng là Sinh viên hệ chính quy 

 

http://thuquan.ou.edu.vn/
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SV sử dụng Tài khoản sinh viên nhà trường đã cấp để sử dụng cho các dịch vụ của 
trường (đăng ký môn học trực tuyến, hệ thống LMS v.v .... ) 

Ví dụ: Tài khoản: 2051012001 (MSSV) 

Mật khẩu: 272886888 
 

 

Thực hiện đọc sách theo 2 cách sau: 
 

 

Chọn mục Sách đã mua/Sách đọc có thời hạn 
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Cách 1: 

Bước 1. Chọn nút Đọc trực tuyến tương ứng từng sách 

Bước 2. Hệ thống hiển thị giao diện cho phép người dùng sử dụng các công cụ phóng 

to, thu nhỏ, xem nhiều trang, chọn trang cần xem, ghi chú lại nội dung, export nội 

dung ghi chú. 
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Cách 2: 

Đọc sách trên OU Reader 

Chức năng này hỗ trợ thao tác tải sách và đọc trên công cụ đọc sách, để thực hiện NSD thực 

hiện: 

Bước 1. Chọn phiên bản cài đặt phù hợp với máy 

OU Reader cho PC 

OU Reader cho Android 

OU Reader cho iOS 

 

 

 

Lưu ý: sách đã mua chỉ tải về tối đa 03 thiết bị khác nhau. Để tối ưu, các bạn nên cân nhắc 

lựa chọn thiết bị điện tử thuận tiện sử dụng khi đi học và tải trên 3 thiết bị khác nhau (PC, 

Mobile, Ipad). Không chia sẻ tài khoản cho người khác vì có thể bạn sẽ không tải được sách 

do quá số lần tải sách. 

http://thuquan.ou.edu.vn/cong-cu-doc-sach#1
http://thuquan.ou.edu.vn/cong-cu-doc-sach#2
http://thuquan.ou.edu.vn/cong-cu-doc-sach#3
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Đối với phiên bản dành cho iOS có hướng dẫn cụ cài đặt như sau: 
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Hướng dẫn cài trên PC 

Bước 2. Chọn file đã tải về 

Bước 3. Chọn nút Run 
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Bước 4. Chọn Next 

Bước 5. Chọn nút Next 
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Bước 6. Chọn nút Next 

Bước 7. Chờ hệ thống cài đặt 
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Bước 8. Chọn nút Close 

Bước 9. Cài đặt xong sẽ hiển thị shortcut trên giao diện màn hình máy tính 
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Thực hiện tải sách/ đọc sách trong OU Reader 

Bước 1. Mở OU Reader 

Bước 2. Thực hiện đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu là tài khoản sử dụng 

trên trang Thư quán 

 

Bước 3. Sau khi đăng nhập thành công chọn mục Thư viện của tôi - đây là danh sách 

những loại sách NSD đã mua ( bao gồm cả những sách trong gói đọc sách) 
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Bước 4. Chọn sách cần tải 
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Bước 5. Xác nhận tải sách 

Bước 6. Chờ hệ thống tải sách 

Bước 7. Sau khi tải xong, chọn vào sách cần đọc 
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Bước 8. Hệ thống hiển thị nội dung sách 

 

 
 

Các tiện ích đọc sách trên các thiết bị sẽ được đồng bộ: 
 
- Highlight, note, tải danh sách note, Bookmark v.v... 
- Giao diện lật trang, phóng to, thu nhỏ trang sách, tìm kiếm…. 
- Đọc online/offline học liệu trên nhiều thiết bị điện tử 
- Mua sách lẻ, mua gói đọc sách trên website thuquan.ou.edu.vn. 
 
- Ghi chú: Tất cả sách đã mua có thời hạn đọc là 01 năm tính từ ngày mua do vấn đề về 

bản quyền tác giả.  
 
 

Cảm ơn Quý bạn đọc! 
 

 
 
 

 

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc sử dụng tài liệu đã mua, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi 

Bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến 

Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 

Điện thoại: (028) 39307533 

Email: banhoclieu@ou.edu.vn 

mailto:banhoclieu@ou.edu.vn

