
HƯỚNG DẪN KHAI THÁC 



EEWOWW – Trang chủ

Cửa số thư mục
(bên trái)  cho
phép quản lý thư
mục, danh mục
xuất bản phẩm, 
tài liệu kiểm tra
tính nguyên gốc
và thư mục chia 
sẻ cho người
khác.

Cửa số danh sách
(giữa) cho phép
quản lý danh
sách tài liệu
trong thư mục.

Cửa số chi 
tiết tài liệu
(bên phải) 

Có thể thêm
tags, ghi chú, 
đường dẫn
liên kết và
file đính
kèm cho tài
liệu tại đây.



Sử dụng chuột 
phải hoặc thanh 
công cụ bên trên 
để hiển thị các 
lựa chọn



Thêm tài liệu vào thư mục

• Nhấn “Add”  trên thanh công cụ
để: 

• Nhập tài liệu thủ công
• Tải file
• Nhập từ Clipboard
• Nhập từ RIS hoặc Bibtex

• Dạng tài liệu có thể là:
• Bài báo
• Trang web
• Sách
• Sáng chế
• Video
• Hoặc bất cứ dạng tài liệu nào



Sử dụng chuột phải & thanh công cụ để 
quản lý tài liệu

• Người dùng có thể thêm, xóa, trích 
xuất, email hoặc chia sẻ một hoặc 
nhiều tài liệu cùng 1 lúc. 

• Để lựa chọn nhiều tài liệu, nhấn Ctrl 
khi chọn

• Gắn cờ màu sắc khác nhau cho 
từng tài liệu



Chi tiết tài liệu

EEWOWW xác định dạng tài liệu 
và hiển thị dữ liệu dựa vào 

• Bài báo

• Sách

• Chương sách

• Luận án

• Sáng chế

• Website

• Audio

• Video 



Quản lý thông tin chi tiết của tài liệu 

Upload: Người dùng có thể tải một hoặc
nhiều file đính kèm.

Locate PDF: liên kết tới tài liệu toàn văn
(có sẵn)

Edit: chỉnh sửa chi tiết tài liệu

Notes: Thêm ghi chú

Sử dụng Tags và Links để thêm tag và đường 
link để dễ dàng nhận dạng tài liệu.



Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm nhanh cho phép 
người dùng tìm kiếm trong

• Pubmed

• Google Books

• Google Scholars

• ORCID

• DOAJ (Thư mục các tạp chí 
truy cập)

Tìm kiếm nâng cao có sẵn 
trong PubMed



Kéo và thả kết quả tìm kiếm tới 
EEWOWW

• Kết quả từ Tìm
kiếm nhanh sẽ
hiển thị trong bảng
điều khiển

• Lựa chọn tài liệu
để xem trong cửa
sổ chi tiết

• Chọn một hoặc
nhiều tài liệu, kéo
và thả để lưu tài
liệu trong thư mục
EEWOWW.



Hiển thị & tìm kiếm tài liệu

Người dùng có thể:

- Xem phân tích tóm
tắt của tài liệu
trong cùng một
thư mục

- Thay đổi tài liệu
hiển thị

- Sắp xếp tài liệu

- Tìm kiếm tài liệu



Sử dụng Summary để phân tích tài liệu

Bằng:

-Năm xuất bản

-Tác giả

-Từ khóa

-Tựa tạp chí

-Dạng tài liệu



Dùng View để thay đổi 
thiết lập hiển thị

Sắp xếp tài liệu
Tìm kiếm tài liệu 
trong một hoặc 
nhiều lĩnh vực



Kiểm tra tính nguyên gốc

• Tải tài liệu lên thư mục 
Originality Check 

• Chọn “originality” trên 
thanh công cụ để bắt đầu 
kiểm tra

Dạng file kiểm tra có thể là  
pdf, docx, rtf, txt, pptx

Dung lượng file không vượt 
quá 25mb



Quy trình kiểm tra tính nguyên gốc

Tải tài liệu Xác nhận kiểm tra
(với các đơn vị đang

dùng thử)

Nhấp chuột vào % để
xem báo cáo chi tiết



Kết quả Kiểm tra tính nguyên gốc

Báo cáo tỉ lệ tương
đồng với các nguồn kiểm
tra dễ dàng được tải
xuống. 

Các văn bản bị nghi 
ngờ tương đồng 
được đánh dấu ở đây



Chia sẻ thư mục với người khác

Nhấp chuột phải vào thư mục 
để

-Chia sẻ thư mục: chia sẻ với 
những người được chọn

-Chia sẻ với cộng đồng.



Chia sẻ Properties

Share with anyone you invited 
as colleague

Xác định cấp độ chia sẻ với 
những đồng nghiệp khác nhau

Chia sẻ với đồng nghiệp



Chia sẻ với cộng đồng
• Mô tả thư mục

• Tuân theo các điều khoản 

Các thư mực được chia sẻ 
với cộng đồng hiển thị 
trong thư mục “Publicly 
Shared Collection” 



Thư mục khác
• My Following

• Để theo dõi những người dùng EEWOWW

• Tài liệu & thư mục của người theo dõi sẽ
được hiển thị trong thư mục này

• My Publications
• Liên kết tới ORCID của người dùng

• Nhập danh mục xuất bản phẩm và tạo thư
mục cá nhân trong EEWOWW

• Publicly Shared Collection
• Liệt kê các bộ sưu tập đã chia sẻ với cộng

đồng



Web Importer



Nhập web vào EEWOWW

• Cài đặt Web Importer

• Để lưu trang web vào
EEWOWW, nhấp chuột
vào Web Importer từ
thanh công cụ của
trình duyệt.



Ví dụ: Lưu bài báo

WOW tự động lấy thông tin thư mục các 
bài báo hoặc sách Người dùng có thể chỉnh sửa chi tiết tài 

liệu, thêm ghi chú, thẻ, liên kết, và các 
thông tin thêm trước khi lưu vào EEW



Ví dụ: Lưu văn bản & video

Người dùng có thể chọn 1 phần văn 
bản để lưu vào EEWOWW

Lưu video vào EEWOWW



Citation Tool – Công cụ trích 
dẫn



Công cụ trích dẫn

Sau khi cài đặt, công 
cụ trích dẫn sẽ hiển 
thị trên thanh công cụ 
của Microsoft Word



Tính năng Citation Tool

Citation Tool hỗ trợ người dùng lưu 
tài liệu & thư mục trong 1 tài khoản 
của EEWOWW. 

-Tìm/ Chọn tài liệu

-Chèn trích dẫn vào tài liệu

-Đổi & sửa định dạng trích dẫn

-Kiểm tra tính nguyên gốc của văn 
bản



Chèn trích dẫn

• Lựa chọn tài liệu từ 
bảng điều khiển của 
EEOWWW 

• Kéo & thả tới mọi chỗ 
của tài liệu

• EEWOWW tạo trích 
dẫn dựa trên các định 
dạng trích dẫn có sẵn 
và tạo danh mục tham 
khảo ở phía dưới tài 
liệu



Chọn định dạng trích dẫn

Thay đổi định dạng 
trích dẫn bất cứ lúc 
nào.

EEWOWW cung cấp 
1,000+ định dạng 
trích dẫn và cho 
phép người dùng 
tùy chỉnh định dạng 
trích dẫn của mình



Kiểm tra tính nguyên gốc khi viết bài

Kiểm tra tính nguyên gốc bằng 
công cụ Trích dẫn – Citation 
Tool

Lưu file tài liệu trước khi kiểm 
tra



Thiết lập tài khoản

Chọn “Settings” ở
thanh công cụ
EEWOWW phía bên
phải màn hình.

Để cập nhật thông
tin cá nhân, thay đổi
mật khẩu, sửa
ORCID và lưu lại dữ
liệu.



Truy cập 
www.EEWOWW.co
m

để biết thêm thông 
tin & những hỗ trợ 
chi tiết

http://www.eewoww.com/
http://www.eewoww.com/



