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GIỚI THIỆU – ý tưởng TaiLieu.VN

Share to Success

Chia sẻ kiến thức

Chia sẻ Slide

Chia sẻ Tài liệuChia sẻ Âm nhạc

Chia sẻ Hình ảnh

Chia sẻ Video Clip
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GiỚI THIỆU – Sản phẩm & Dịch vụ VDOC

KhaiGiang.VN
Cổng thông tin khóa học

Hơn 5000  Khóa học
+ 1000  Trung tâm

DLib.VN
Thư viện số với công nghệ Cloud
Hơn 100 Thư viện ĐH - CĐ - TVT

TaiLieu.VN
Thư viện cộng đồng

Hơn 1.200.000 Tài Liệu
+ 5.5 triệu Thành Viên

SmartPro.VN
Đơn vị chuyên cung cấp các 

dịch vụ tư vấn, đào tạo

Cổng thông tin giáo dục số 1 Việt Nam  - Giải pháp TVS hàng đầu
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GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ – Hiện đại thư viện truyền thống

Nội Dung Thư Viện Truyền Thống Thư Viện Sô ́

Đói tượng dữ lie ̣u Tài lie ̣u in Tài lie ̣u số

Nhóm đo ̣ c giả Cố́ định trong nha ̀ trường Người dùng Internet

Thủ thư Thu tha ̣p
Phổ bién
Gửi giao

Định hướng
Chuyên gia thông tin
Tư ván dịch vụ

Cách thức phục vụ Bị đo ̣ng Chủ đo ̣ng

Không gian phục vụ Tòa nha ̀ thư vie ̣n Trên mạng Internet

Thời gian phục vụ Giờ làm vie ̣c thư vie ̣n Bát cứ thời gian nào

Số lượng phục vụ Hạn chế ma ̣ t bàng, số lượng Không hạn chế

Tìm kiém Hạn ché Nhanh chóng

He ̣  thóng kién thức Đơn lẻ Tỏng hợp
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Giải pháp miễn phí Tài nguyên phong phú

GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ DLIB – “Chia sẻ để thành công”
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GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ DLIB – Đặc điểm

TÍNH CHIA SẺ
SHARE ABILITY

1

 Chia sẻ dễ dàng nhanh chóng

 Nguồn tài liệu phong phú

 Phát triển không giới hạn

 Tất cả các loại file
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 Dễ dàng tìm kiếm

 Dễ dàng quản lý

 Tham khảo Mọi lúc-Mọi nơi

 Cập nhật liên tục

NGƯỜI DÙNG
USER ABILITY
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Công nghệ Cloud Computing 

Áp dụng công nghệWeb2.0

 Kỹ thuật tiên tiến

 Tính sẵn sàng cao

 Khả năng mở rộng tốt

 Độ an toàn cao

KỸ THUẬT
TECHNICAL
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 Điện toán đám mây: phần mềm, 
dịch vụ, csdl nằm trên máy chủ
internet và được đầu tư tập trung
và vận hành bởi nhà cung cấp dịch
vụ

 Đầu tư rất ít về hạ tầng và con 
người

 Điện toán truyền thống: phần mềm, 
dịch vụ, csdl nằm riêng rẽ trên các
thiết bị phần cứng của khách hàng và
đòi hỏi có quản trị riêng.

 Đầu tư rất nhiều về hạ tầng và con 
người

Để tránh sự cần thiết phải mua máy chủ và thuê một đội ngũ vận hành và 
bảo trì tay nghề cao hãy chọn Cloud Computing một giải pháp rất hiệu 

quả chi phí và chất lượng dịch vụ.

GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ DLIB – Công nghệ Điện toán đám mây – Định nghĩa
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Server, Storage, 
Backup, Network, 
Datacenter.

Giao diện sử dụng, 
người dùng đầu cuối.

Các Module ứng dụng, 
CSDL, Bộ máy tìm kiếm, 
Hệ điều hành, Hệ thống
phân quyền, Hệ thống
giám sát, Thống kê báo
cáo, … 

GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ DLIB – Công nghệ Điện toán đám mây – Kiến trúc
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Chi phí thấp

Không đội
ngũ bảo trì

tay nghề cao

Chia sẻ tài
nguyên lớn

Sử dụng mọi
lúc mọi nơi

Phát triển
nhanh

Dễ mở rộng

Lưu trữ an 
toàn và bảo

mật

Ổn định 24/7

Lợi ích
Cloud Computing

GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ DLIB – Công nghệ Điện toán đám mây – Lợi ích
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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – Mục đích

1 
Sinh Viên

2 
Nha ̀ Trường

3
TaiLieu.VN

 Thư vie ̣n hiện đại
 Không tón chi phí đàu tư
 Tiết kiệm chi phí vận hành
 Quảng bá nguồn tài nguyên số

 Khai thác nguồn tài nguyên phong phú
 Download miễn phí mọi lúc & mọi nơi
 Phát triẻn các kỹ năng cần thiết

 Phát triẻnmạng lưới khách hàng
 Quảng bá thương hiệu
 Phát triẻn doanh sô ́

Mục Đích
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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – Mô hình chung

Website 
TVS

Bộ công cụ phần 
mềm quản lý TVS

Hạ tầng phần 
cứng, CNTT

Ban lãnh đạo
Nhân viên

Free

Giảng Viên
Free

Sinh Viên
Free

A
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n

E
n
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n

e

Se
rv

er
s

⇰ Tài liệu nội sinh lưu trữ an toàn và không giới hạn

⇰ Download miễn phí tài liệu trên trang TaiLieu.VN

⇰ Tra cứu tài liệu tham khảo của hơn 100 ĐH – CĐ khác

Bộ sưu tập số
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GIẢI PHÁP THƯ VIỆN SỐ DLIB – Sức mạnh liên kết

Ta ̣p hợp tài nguyên các trường ĐH-CĐ 
=> Tham khảo học ta ̣p phát triẻn kỹ
năng chuyên môn, kỹ thua ̣ t, nghie ̣p vụ

Thư Vie ̣n 
Trường A

Thư Vie ̣n 
Trường B

Thư Vie ̣n 
Trường C

THƯ VIÊ ̣N CO ̣NG ĐÒNG
TaiLieu.VN

(COMMUNITY LIBRARY)

Tham khảo học ta ̣p kinh nghie ̣m phát
triẻn kỹ năng mèm, kỹ năng xã ho ̣ i và

kỹ năng chuyên môn
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THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG - TaiLieu.VN – Cơ cấu Thành viên & Tài liệu

5.5 triệu thành viên

1
.2

0
0

.0
0

0
 t

ài
li
ệu

Hơn 1,2 triệu tài liệu gồm
TaiLieu.VN và hơn 100 ĐH-CĐ

Hàng tháng phát triển hơn 120.000 thành viên và 30.000 tài liệu mới 
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Phát Triển
Kỹ Năng Chuyên Nghành

(Nền tảng Kiến Thức, 
Kỹ thuật, Nghiệp vụ)

Phát Triển Con Người
(Trau dồi kiến thức

và ky ̃ năng để làm việc)

Phát Triển
Kỹ Năng Xã Hội

(Sự tự nhận thức, Độ nhạy cảm đối 
với người khác, Hiểu biết

xã hội, Tự chủ)

Phát Triển
Kỹ Năng Cá Nhân

(Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, 
thuyết trình, nghe điện thoại, 

kỹ năng đọc, viết, quản lý 
thời gian hiệu quả)

Theo kết quả nghiên cứu của đại học Harvard và Stanford (Hoa kỳ), yếu tố kỹ năng cá 
nhân, kỹ năng xã hội đóng góp từ 70% – 75% vào sự thành công trong cuộc sống và công 

việc, phần còn lại là kỹ năng chuyên ngành. 

THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG - TaiLieu.VN – Sự đóng góp nguồn tài liệu
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Kiểm duyệt
và biên tập tài liệu

ZeroAll

Xây dựng
website

Thiết bị
Phần cứng

Phần mềm
OS, DB,….

Hosting 
hàng tháng

Quản trị thư viện

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – Hiệu quả chi phí đầu tư & vận hành

Tiết kiệm 
50%

All

Hiệu quả đầu tư Tăng 90%
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1
Thuyết

minh và
phân tích

3 ngày

2
Xậy dựng
Webstie
thư viện

số

3 ngày

3
Cấu trúc
chuyên

ngành & 
Phát triển
nội dung

3 ngày

4
Online 

website và
Tạo tài
khoản

đăng nhập
CBNV, GV, 

SV

1 ngày

5
Quảng bá
thư viện
số - Băng

rôn, Tờ
rơi, Thông

báo, 
Standee

2 ngày

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – Quy trình xây dựng

17



HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – Đối tác
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Tích hợp thành viên
theo MSSV Trường

Download miễn phí kho tài
liệu cộng đồng TaiLieu.VN
(hơn 1.200.000 tài liệu)

Giao diện theo tên miền website Trường

SV khai thác kho tài
nguyên số Trường

SV khai thác kho tài
nguyên Trường liên kết

SV-GV Upload tài
nguyên số. Thư viện

kiểm duyệt

Giải đáp thắc
mắc trực tuyến

Chức năng tìm kiếm

Lọc tài liệu theo
nhiều thuộc tính

Tạo các Bộ sưu
tập tài nguyên sô

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – Giao diện website
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Tài khoản cũng tự động
đăng nhập vào TaiLieu.VN

Tài khoản đăng nhập vào TVS

Tài khoản TVS tự động đăng nhập vào website TaiLieu.VN

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – Quyền khai thác trang TaiLieu.VN
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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – Bộ công cụ quản trị thư viện số
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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – Lựa chọn gói dịch vụ

Giá trên đã bao gồm 10% VAT và thay đổi theo từng thời điểm
Giá trên áp dụng cho các dịch vụ với đầy đủ các tính năng cơ bản
Ưu đãi đặc biệt với thời hạn sử dụng > 3 năm
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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – So sánh chi phí và hiệu quả gói A4

Công Việc Tự đầu tư Dùng DLib

Đầu tư website (60 triệu khấu hao 5 năm) 1.000.000 0

Thuê VPS hosting (HDD: 200GB, 3GB RAM) 1.200.000 0

Quảng bá website (3.6 triệu/năm) 300.000 0

Nhân Sự phát triển tài nguyên số 5.000.000 0

Vận hành TVS (Sever/Support) 8.000.000 8.000.000

Tổng cộng/Tháng 15.500.000 8.000.000

Hạng Mục Tự đầu tư Dùng DLib

Số tài nguyên/Liên kết Bị giới hạn/Độc lập
Không giới hạn/ĐH-CĐ 

trong hệ thốngDLib

Chức năng và đặc tính Hạn chế Đầy đủ

Tốc độ/hoạt động ổn định Hạn chế/Không 24/7 Cao/đáp ứng 24/7

An toàn/Backup/Dự Phòng Hạn chế Cao

Chi
Phí
Đầu
Tư

Hiệu
Quả
Đầu
Tư
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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – So sánh chi phí khác

Phát sinh trong vận hành Tự đầu tư Dùng DLib

Chi phí Điện và hệ thống làm mát Có Không

Chi phí khấu hao thiết bị Có Không

Nâng cấp OS và ứng dụng trên máy chủ Có Không

Nhân sự phát triển và quản lý tài nguyên số Chỉ nhân sự của thư viện Phối hợp nhân sự

của VDOC

Nâng cấp phần mềm thư viện ~ 15% trên giá phầnmềm Miễn phí

Chi phí cho Sao lưu/Backup Có Không

Chi phí gia cố Website (chống tấn công) Có Không

Chi phí gia cố database (chống bị lấy trộm

dữ liệu)

Có Không

Chi phí mua sắm và khấu hao cho các thiết bị

lưu điện và ổn áp

Có Không
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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TVS DLIB – Bộ công cụ quảng bá – miễn phí

Tờ rơi, Thông báo và Standee quảng bá đến 
tất cả các SV-GV và Bạn đọc

Băng Rôn
Giới thiệu treo 
tại Thư viện, 
Trường
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