
HUỚNG DẪN TRUY CẬP KHO THƯ VIỆN SỐ 

Lưu ý: Người dùng nên dùng trình duyệt Web google chrome để truy cập được tốt nhất  

Có 2 cách để tra cứu tài liệu trên kho Thư viện số  

Cách 1: 

Bước 1: Khởi động trình duyệt web(google chrome) gõ vào địa chỉ trang web Truờng Đại Học 

Luật TPHCM   http://www.hcmulaw.edu.vn hoặc www.cloudgate.vn ( Cách 2) 

 

Bước 2: 

 

 

 

 

 

1.Click chọn 

“thư viện 
số ” 

http://www.hcmulaw.edu.vn/
http://www.cloudgate.vn/


 

 

 

 

Click advance (nâng 

cao) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Click chọn để truy cập 



 

 

  

Ví dụ: Liêu Văn Hùng 

Tài khoản: lvhung@hcmulaw.edu.vn 

Mật khẩu: thuvien2013 

Click chọn để đăng nhập 

Lưu ý mật khẩu mặc định cho tất cả người 

dùng mới là :  thuvien2013 

Xuất hiện giao diện “IDRAGON”

1.Gõ Email 

đăng nhập và 

mật khẩu 



Click chọn  để thấy đựợc các Cloud (đám mây) thư viện số. 

 

3.Click chọn “IDRAGON” 

vào thư viện số 

Click chọn thay 

đổi mật khẩu 

2.Thay đổi 

mật khẩu 

1.Trang chủ 



 

 

 Xuất hiện Danh sách các Cloud của người dùng 

Gõ mật khẩu cũ 

và mới 

1.Chọn Idragon 

vào Thư viện số 



 

Chọn đám mây tài 

liệu số hoá để đọc 

luận văn  

Chọn Thư viện 

Trung tâm ĐH 

Luật 

Chọn ứng dụng Wed 

để đọc sách tiếng Anh 
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Giao diện kho Thư  viện số - Click chọn để mở xem 1 tài liệu 
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Cách 2: Truy cập vào địa chỉ Web www.cloudgate.vn (địa chỉ trang đăng ký tài 

khoản) để đăng nhập vào kho thư viện số.  

 

 

 

Click advance (nâng 

cao) 

Click chọn để truy cập 
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Xuất hiện giao diện tương tự vào kho thư viện số tương tự đăng nhập vào bằng tên người 

dùng và mật khẩu và sử dụng các bước như cách 1 để xem tài liệu 

 

 

 

 

2.Nhập địa chỉ email 

và mật khẩu để đăng 

nhập 


