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Bắt đầu
Trang chủ HeinOnline (home.heinonline.org)

Nhắp chuột vào nút Login ở chính giữa hoặc phía bên phải của trang chủ HeinOnline
(home.heinonline.org). Người sử dụng được cấp quyền truy cập qua địa chỉ IP sẽ tự động truy
cập tới trang tới trang tra cứu HeinOnline HeinOnline Welcome Page mà không cần username
và password. Người sử dụng là tổ chức đã lưu địa chỉ web của HeinOnline, truy cập địa chỉ
http:// heinonline.org/HOL/Welcome.
Trong trang chủ HeinOnline còn bao gồm danh mục các bộ sưu tập, thông tin về việc đặt
mua/đăng ký sử dụng, thông tin về các dịch vụ do HeinOnline cung cấp, bao gồm cổng
thông tin về tác giả; branding, dữ liệu biên mục, truy cập Heinonline từ Iphone/Ipad, quyền
sở hữu tài nguyên số.

Trang Login
Để truy cập HeinOnline, bạn phải có tài khoản truy cập Uername và password hoặc sử dụng
hệ thống máy tính tại cơ quan, tổ chức được cấp quyền truy cập HeinOnline qua địa Chỉ IP.
Nếu bạn không biết username và password, hãy liên hệ vớingười quản trị Heinonline của cơ
quan,tổ chức của bạn.

Sinh viên truy cập Heinonline ngoài
khuôn viên của trường phải đăng
nhập vào cổng thông tin hoặc máy
chủ proxy của trường. Câu hỏi về
cổng thông tin do nhân viên thư
viện của trường bạn cung cấp.
Truy
cập
bằng
tài
khoản
OpenAthens hoặc Shibboleth, chọn
tên tổ chức của bạn từ trình đơn
thả ở mục Institutional Login.
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Trang tra cứu (Welcome Page)
Trang tra cứu Heinonline hiển thị
danh sách các bộ sưu tập theo phân loại
và theo tên. Việc sắp xếptheo phân loại
có thể được mở rộng, người sử dụng
chỉ cần nhắp chuột vào từng mụcđể hiện
thị nội dung các bộ sưu tập trong mỗi
mục.
Nhắp chuột vào biểu tượng i bên
cạnh mỗi bộ sưu tập để tìm hiểu
thông tin mô tả nội dung và tải về
danh mục các nhan đề của tài liệu
có trong bộ sưu tập.

Features of the Welcome Page

1. Nút home sẽ đưa bạn quay trở lại trang tra cứu từ bất kỳ nơi nào trong HeinOnline.
2. Thanh tra cứu chính, được cố định và hiển thị trong tất cả các trang của HeinOnline, có bốn lựa chọn tra
cứu dưới các tab riêng biệt: full text (bao gồm siêu dữ liệu), citation, catalog, và case law.
3. Chọn Advanced search từ tab Full Text hoặc tab Catalog search để tìm theo trường dữ liệu nhằm
thu hẹp lệnh tìm theo nhan đề và khoảng thời gian nhất định.
4. Thanh tùy chọn ở phía trên bên phải màn hình cho phép truy cập MyHein,” What’s New” là nơi mà
người sử dụng có thể xem các bài đăng trong blog, tải về thông báo những tài liệu mới cập nhật
hàng tháng định dạng CSVs, và xem những nội dung mới của bộ sư tập. Người sử dụng cũng có thể
kết nối tới Heinonline qua mạng xã hội và xem thông tin về tài khoản.
4
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Tìm tin trong Heinonline
Từ trang tra cứu
Sử dụng tab Full text từ trang tra cứu HeinOnline để tìm trong tất cả các bộ sưu tập, bao gồm cả viêc
tìm kiếm toàn văn và siêu dữ liệu của tất cả các tài liệu. Chọn Advanced Search để tìm trong nhiều
trường dữ liệu và lựa chọn khoảng thời gian nhất định; chọn Search help để xem các cú pháp
được sử dụng phổ biến nhất.
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Ví dụ tìm tin
Tìm trong tất cả các bộ sưu tập tài liệu về “Convention on the Rights of the Child” AND abus*. Lưu
ý đặt cụm từ trong dấu ngoặc kép “”; sử dụng dấu * để tìm các từ abuse, abusive, abuser, etc. Tiếp
theo, sắp xếp kết quả tìm kiếm theo “số lượt trích dẫn của tài liệu” (Number of Times Cited by
Articles”. Chọn khía cạnh của bộ sưu tập, ví dụ, Law Journal Library để giới hạn kết quả tìm kiếm trong
bộ sưu tập đó.

1. Lọc kết quả tìm theo các khía cạnh liên quan ở phía bên trái màn hình.
2. Các trang tài liệu chứa thuật ngữ của lệnh tìm được đánh dấu màu vàng.
3. Sử dụng các biểu tượng này để chỉnh sửa kết quả tìm tin, tìm trong phạm vi kết quả của lệnh
tìm hoặc mở rộng tất cả các trang thỏa mãn lệnh tìm. Tuy nhiên, những nội dung hiển thị phía sau
mỗi biểu tượng có mô tả tính năng cụ thể của nó.
4. Sử dụng các công cụ này để tải một phần của tài liệu với định dạng PDF, sử dung các tùy chọn
print/download, gửi email đường link tới tài liệu cho người sử dụng khác, bookmark tài liệu trong tài
khoản MyHein của bạn. Thông tin ScholarCheck (được trích dẫn bởi và được truy cập - cited-by and
accessed) sẽ hiển thị trong hộp phía dưới các công vụ này.

Page View
1. Mục lục: phần/đoạn tài liệu đang
được hiển thị sẽ được đánh dấu màu
vàng.
2. Biểu tượng checkmark; hiển thị số
liệu thống kê ScholarCheck; biểu tượng
Cite hiển thị thông tin trích dẫn.
3. Đường dẫn - breadcrumb trail;
đưa bạn quay trở lại một hoặc một số
bước trong lịch sử tìm tin.
4. Thanh công cụ hình ảnh - image
toolbar; cung cấp các tùy chọn. Tuy
nhiên, mỗi công cụ có tính năng riêng
của nó.

5. Text that matches; tiêu chí tìm sẽ
được đánh dấu màu xanh lá cây.
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Các tùy chọn tìm kiếm khác (Other Search Options)
Sử dụng tab Citation để tìm kiếm nhanh một tài liệu bằng việc sử dụng thông tin trích dẫn. Ngoài chuẩn trích
dẫn Bluebook, HeinOnline đã bổ sung các mẫu trích dẫn thay thế từ Cardiff Index to Legal Abbreviations and

Prince’s Bieber Dictionary of Legal Abbreviations. Nếu không biết thông tin trích dẫn của tài liệu, chọn Citation
Format Guide để xem danh mục nhan đề tài liệu theo vần chữ cái từ A-Z. Chọn bất cứ nhan đề tài liệu nào để truy
cập vào hộp tập và trang. Nhập thông tin tập và trang và chọn Get Citation để truy cập tới tài liệu.

Có thể sử dụng tab Catalog search để tìm
các tài liệu theo thông tin xuất bản. Lựa
chọn này sẽ tìm trong toàn bộ hệ thống
mục lục của HeinOnline, bao gồm các biểu
ghi MARC21 được cung cấp bởi biên mục
Cassidy Cataloguing, vì vậy người sử dụng
có thể tìm thấy cả những kết quả từ các
bộ sưu tập mà họ không đăng ký sử dụng.
Chọn Advanced Catalog Search để tìm
theo các trường dữ liệu và khoảng thời
gian nhất định.
Kết quả tìm Catalog search sẽ bao gồm các bộ sưu tập mà trong đó mỗi nhan đề tài liệu có thể được tìm thấy,
cũng như các khía cạnh có thể sử dụng để thu hẹp kết quả tìm theo bộ sưu tập, chủ đề, thông tin xuất bản
hoặc thời gian.
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Án lệ - Case Law
để tìm kiếm nhanh các vụ án trong HeinOnline

Nhập thông tin trích dẫn của vụ án trong tab

hoặc qua Fastcase. Chọn Fastcase Lookup để hiển thị hộp danh sách ký hiệu trích dẫn của vụ án. Các
khách hàng đăng ký sử dụng Fastcase Premium hoặc synchronized HeinOnline/Fastcase subscription,
chọn Search Fastcase để tìm toàn văn và siêu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Fastcase.

Search Fastcase

Fastcase Lookup

Để tìm các vụ án, nhắp chuột vào đường siêu liên kết (hyperlinks) trong HeinOnline. Tất cả các trích dẫn, bao
gồm trích dẫn của vụ án được đánh dấu màu xanh da trời trong nội dung của cáctài liệu trong Heinonline. Các
đường Link được in bóng đậm trong các tài liệu của Fastcase. Lưu ý rằng thông tin ScholarCheck “ được trích dẫn
bởi” (“cited by”) cũng được sử dụng đối với án lệ.

HeinOnline Document

Fastcase Document
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Làm viêc với các bộ sưu tập của HeinOnline
Di chuyển giữa các Bộ sưu tập
Để lựa chọn một bộ sưu tập, ví dụ: Bộ sưu tập Tạp chí Luật - Law Journal Library, từ trang cứu
Heinonline, nhắp chuột vào tên của bộ sưu tập. Khi đã ở trong bộ sưu tập, người sử dụng có một
số phương pháp di chuyển giữa các bộ sưu tập như sau:
1. Sử dụng nút Home ở phía trên bên trái màn hình để quay trở lại trang tra cứu.
2. Sử dụng đường dẫn “breadcrumb” và nhắp chuột vào “Collections” để quay trở lại trang tra cứu.
3. Nhắp chuột vào tên của bộ sưu tập, được đánh dấu màu vàng ở phía trên bên trái màn hình
để mở ra trình đơn danh sách tên các bộ sưu tập.

Trang chủ của bộ sưu tập - Collection Homepage
Khi ở trong bộ sưu tập, xem lướt danh sách nhan đề bằng chỉ mục nhan đề từ A-Z. Sử dụng tùy chọn
xem lướt ở phía trên mỗi trang để xem lướt các bộ sưu tập con hoặc sử dụng các công cụ đặc biệt. Để tìm
tài liệu, sử dung dụng thanh tra cứu chính (main search bar) được định vị ở phía trên của mỗi trang trong
HeinOnline. Chọn Advanced Search để sử dụng các tùy chọn tìm khác, hoặc chọn Search Help để trợ
giúp cho việc xây dựng lệnh tìm.

Lưu ý: Các tùy chọn tìm theo thông tin trích dẫn, mục lục và án lệ luôn có sẵn và cố định trong tất cả
các trang.
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Tìm trong một bộ sưu tập - Searching within a Collection
Từ thanh tra cứu cố định, chọn tab Full text để tìm toàn văn và siêu dữ liệu của tất cá các tài liệu có
trong bộ sưu tập. Chọn Advanced Search để mở rộng lựa chọn tìm kiếm, bao gồm các trường dữ
liệu, nhan đề, chủ đề hoặc một khoảng thời gian. Kết quả tìm sẽ được hiển thị ở giữa trang, với khía
cạnh liên quan ở bên trái. Các tùy chọn, bao gồm PDF/download, print/ download, gửi tài liệu qua
email với định dạng PDF, và MyHein xuất hiện ở bên phải cùng với thông tin ScholarCheck.

Ký hiệu trích dẫn - Citation Navigator
Nếu một bộ sưu tập có ký hiệu trích dẫn, có thể tìm tài liệu bằng việc sử dụng tab Citation. Nhắp
chuột vào tab Citation, tiếp theo chọn Citation Navigator. Chọn Citation Format Guide để hiển thị
chỉ mục nhan đề tài liệu từ A-Z và danh sách định dạng trích dẫn của tài liệu. Nhập vài ký tự đầu
tiên của thông tin trích dẫn, màn hình sẽ xuất hiện một trình đơn ký hiệu trích dẫn tương ứng. Chỉ
dẫn trích dẫn của bộ sưu tập Law Journal Library ‘s Classic Citation Navigator luôn có sẵn, nhắp chuột
vào đường link để truy cập, như hình dưới đây:
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Làm việc trong một tập/nhan đề - Working within a Volume/Title
Mục lục và hiển thị trang - Table of Contents and Page View
Khi xem lướt một một tập của một nhan đề, mục lục sẽ được hiển thị trong ô Table of contents ở
phía bên trái của trang. Mục lục (TOC) chứa đường link tới từng tài liệu trong mục lục và biểu tượng
PDF để in hoặc tải về từng phần của tài liệu. Phần của tài liệu mà bạn đang xem sẽ luôn được đánh
dấu (highlighted). Biểu tượng “Cite” hiển thị thông tin trích dẫn dưới các định dạng khác nhau, có
thể sao chép/dán hoặc xuất các dữ liệu này. Biểu tượng ScholarCheck checkmark màu đỏ sẽ hiện thị
thông tin “được trích dẫn bởi” “cited by”. Di chuyển giữa các trang trong một tập bằng cách cuộn (sử
dụng mũi tên ở phía trên và dưới mỗi trang, hoặc sử dụng các phím di chuyển từ bàn phím.

Thanh công cụ hình ảnh - Image Toolbar
Sử dụng thanh công cụ hình ảnh để thao tác các tính năng từ bên trong mỗi tài liệu trong HeinOnline.

1. Tải một bài báo/một phần của liệu định dạng PDF.
2. Tùy chọn in/ tải về, có thể lựa chọn một hoặc một khoảng số trang, hoặc sử dụng mã đọc QR.
3. Gửi Email đường link tới bài báo/phần của tài liệu cho người sử dụng khác Đường link có thời hạn sử dụng
trong 7 ngày trừ người người sử dụng được HeinOnline xác thực.
4. Thay đổi hiển thị tài liệu từ định dạng PDF sang định dạng văn bản không sửa chữa được OCR.
5. Tạo liên kết vĩnh viễn tới một trang tài liệu cụ thể.
6. Bookmark một bài báo/một phần của tài liệu trong tài khoản MyHein của bạn.
7. Tìm trong từng trang, phần, tập hoặc nhan để.
8. Di chuyển giữa các trang trong một tài liệu, tiến lên hoặc quay trở lại.
9. Xoay chiều của trang sang trái hoặc phải.
10. Tăng/giảm kích thước của trang tài liệu.
11. Hiển thị nhiều trang.
12. Chế độ hiển thị toàn màn hình.
11
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Các công cụ của HeinOnline - HeinOnline Tools
In/Tải về - Printing/Downloading
Có nhiều lựa chọn để in và tải các trang, phần của một tài liệu từ HeinOnline. Người sử dụng có thể
nhắp chuột vào biểu tượng PDF từ thanh công cụ hình ảnh, từ mục lục của mỗi tài liệu, hoặc từ kết
quả tìm để tải về một bài báo hoặc một phần của tài liệu. Ví dụ, với những đoạn tài liệu có số trang
trên 200 trang, người sử dụng sẽ được chỉ dẫn tới màn hình tùy chọn để in/ tải về.

Nhắp chuột vào biểu tượng download từ kết quả tìm hoặc từ thanh công cụ hình ảnh để sử dụng
tùy chọn in /tải về. Từ màn hình tùy chọn in/ tải về, người sử dụng có thể:
1. In phần hiện tại với định dạng PDF hoặc text.*
2. In một khoảng số trang nhất định.
3. Lưu tài liệu vào tài khoản Dropbox.
4. Sử dụng thết bị di động được HeinOnline xác thực để đọc mã QR để truy cập tới tài liệu.

* Tùy chọn PDF download, yêu cầu người sử dụng phải cài đặt phần mềm đọc file PDF trong hệ
thống, tài liệu văn bản (text) sử dụng định dạng văn bản không sửa chữa được (OCR).
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MyHein
Người sử dụng có thể tạo một hoặc một số tài khoản cá nhân trong MyHein. Tài khoản này cho phép sắp xếp
và bookmarked các bài báo, vụ án và các tài liệu khác, lưu các lệnh tìm và cài đặt thông báo lục lục điện tử
(eTOC) và RSS. Người sử dụng có thể bổ sung chú trích vào bookmarks, hoặc gửi email bookmarks cho đồng
nghiệp và bạn bè. Bookmarks của các bài báo có thể được xuất ra dưới định dạng CSV hoặc Endnote hay
Refworks. Nhắp chuột vào đây Click here để xem chi tiết hướng dẫn về MyHein.

Tạo lập tài khoản/Đăng nhập - Account Setup/Login
Nhắp chuột vào MyHein từ
thanh tùy chọn ở phía trên bên
phải của bất kỳ màn hình nào
trong HeinOnline, sau đó, chọn
Login hoặc Create an Account.
Tùy chọn Creat an Account nhắc
người dùng nhập thông tin cần
thiếtCreate
.
The
an Account option will prompt the user to enter the required information.

Bookmarks

Bookmark các bài báo từ kết quả tìm bằng việc nhắp chuột vào biểu tượng MyHein bookmark từ kết quả tìm.
Công cụ Bookmark đồng thời nhiều bài báo từ MyHein được định vị dưới kết quả tìm kiếm cuối cùng của bất
kỳ trang kết quả nào. Xem và lưu bookmarks, nhắp chuột MyHein từ thanh tùy chọn và chọn Saved
Bookmarks, từ vị trí này, bookmarks có thể bị xóa, di chuyển, hoặc bổ sung các chú thích.

Để xuất bookmarks, mở các hộp bên
cạnh tài liệu và chọn Email, Export
to CSV, Export to Refworks, hoặc
Export to Endnote.
Để xóa
bookmarks trong một thẻ, hoặc sắp
xếp lại các thẻ, sử dụng biểu tượng
“+” và kéo, thả..
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Lệnh tìm - Search Queries
Để lưu các lệnh tìm đã thực hiện, di chuyển
chuột xuống phía dưới danh sách kết quả,
chọn MyHein Search Queries từ bảng danh
sách được định vị ở dưới kết quả tìm cuối
cùng trong bất kỳ trang kết quả nào. Email
thông báo sẽ được gửi cho người sử dụng khi
có tài liệu mới được cập vào HeinOnline thỏa
mãn tiêu chí của lệnh tìm.

Thông báo mục lục điện tử - Electronic Tables of Contents (eTOC) Alerts
Cài đặt thông báo eTOC hoặc RSS để
được thông báo khi có tài liệu mới
được cập nhật vào nhan đề được lựa
chọn trong Heinonline. Để di chuyển tới
một nhan đề hoặc định vị chúng, sử
dụng tùy chọn Catalog search. Từ danh
sách nhan đề, chọn Create eTOC Alert
or RSS. Để xem các thông báo lưu
trong eTOC, nhắp chuột vào thanh tùy
chọn MyHein từ phía trên bên phải và
chọn eTOC Alerts.

ScholarCheck
Hein’s ScholarCheck là bộ các công cụ tích hợp trong HeinOnline, cho phép người sử dụng xem các bài
tạp chí và các vụ án* có liên quan mật thiết với đề tài đang được nghiên cứu.
Chức năng của Scholarcheck:
1. Truy cập tới các tạp chí, các bài viết và các tác giả được trích dẫn nhiều nhất trong tùy chọn xem lướt
Most Cited của bộ sưu tập Tạp chí Luật (Journal Library ).

* Các đường liên kết được trích dẫn bởi các vụ án và tùy chọn sắp xếp luôn sẵn có trong tài khoản
Fastcase đồng bộ hóa hoặc được nâng cấp lên Fastcase Premium.
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2. Xem thông tin được trích dẫn của bất kỳ tài liệu nào trong kết quả tìm tin bằng cách nhắp chuột
vào biểu tượng ScholarCheck, định vị ở phía trên của mục lục trong mỗi tài liệu.
3. Ghi và hiển thị (trong khoảng thời gian 12 tháng) số lượt truy cập của bài báo bởi những người
sử dụng khác của HeinOnline.

4. Sắp xếp kết quả tìm tin theo tác
giả được trích dẫn nhiều nhất, số
lượt được trích dẫn trong các bài
báo hoặc vụ án, hoặc số lượt được
truy cập.

5. Liên kết các tài liệu bằng cách nhắp
chuột vào đường siêu liên kết
(hyperlinks) được đánh dấu màu danh
da trời từ bên trong mỗi tài liệu của
HeinOnline.

5. Nhắp chuột vào tên tác giả từ kết quả
tìm hoặc từ mục lục để xem trang hồ sơ
tác giả, trong đó liệt kê các số liệu gồm số
lượt được trích dẫn trong các bài báo, số
lượt được trích dẫn trong các bài báo
được viết trong 10 năm qua, số lượt được
trích dẫn trong các vụ án, và số lượt được
truy cập cộng dồn. Những số liệu tổng
hợp này nhằm xếp hạng học thuật của tác
giả trong HeinOnline.

Các tác giả có thể bổ sung hồ sơ của họ
bằng việc cập nhật ảnh, thông tin tiểu
sử, tổ chức hoặc trường đại học, và kết
nối với tài khoản của các phương tiện
truyền thông xã hội.
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Trang hồ sơ tác giả - Author Profile Pages
Ngoài các số liệu và xếp hạng theo ScholarCheck, trang hồ sơ tác giả hiển thị danh mục các bài viết của tác
giả đó. Trang hồ sơ tác giả còn có thể giúp người sử dụng thiết lập thông báo qua email để được thông báo
khi có tài liệu mới của tác giả được cập nhật vào HeinOnline, hoặc khi bài viết mới được cập nhật vào
HeinOnline trích dẫn các nghiên cứu của tác giả. Người sử dụng cũng có thể truy cập, xem và gửi công khai
các phiên bản của hồ sơ tác giả cho bạn học hoặc đồng nghiệp những người không được HeinOnline xác
thực.

Đồng hành cùng chúng tôi - Follow Us!
Đăng ký blog của chúng tôi từ help.heinonline.org. Liên lạc với chúng tôi qua phương tiện truyền thông xã
hội bằng cách chọn Connect từ thanh tùy chọn ở phía trên bên phải của tất cả các trang trong HeinOnline.

HeinOnline, a product of William S. Hein & Co., Inc.
2350 North Forest Road
Getzville, NY 14068

Support Contact Information:
(800) 277-6995
holsupport@wshein.com
Chat with Us
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