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Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. Bao
gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000
sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp.
Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá
nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải
Field). Thông tin trong CSDL này luôn được cập nhật thường xuyên. Giao diện
tìm kiếm được tích hợp với nhiều tính năng khác nhau, hỗ trợ tối đa cho mọi nhu
cầu về tra cứu thông tin của người sử dụng. Là CSDL có độ bao quát rộng, các chủ
đề được tập hợp thành 12 bộ sưu tập gồm:
1. Khoa học hành vi
2. Sinh học & Y sinh học
3. Kinh doanh & Kinh tế
4. Hóa học & Khoa học vật liệu
5. Khoa học máy tính
6. Trái đất & Khoa học Môi trường
7. Kỹ thuật
8. Khoa học Xã hội Nhân văn & Luật
9. Toán & Thống kê
10. Y học
11. Vật lý & Nghiên cứu vũ trụ
12. Chuyên ngành và Ứng dụng CNTT

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật
Thư viện trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và Các Bạn Sinh viên biết để sử dụng
và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu quả.
Trong quá trình sử dụng, cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:
Anh Trương Minh Hoài, SĐT: 0938.084.083, Email: Hoaitm@hiu.vn

