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1. Thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập
Nếu bạn đọc muốn thay đổi mật khẩu (tức là vẫn nhớ mật khẩu cũ để đăng nhập), bạn
đọc có thể thực hiện theo các bước sau đây:
Truy cập www.vnulib.edu.vn, mục “Tài khoản của tôi”, chọn Đăng nhập.
Bước 1: Đăng nhập tài khoản bằng Username và Password do thư viện gửi. Hệ thống
sẽ hiển thị giao diện tài khoản cá nhân của bạn đọc.
Bước 2: Trên giao diện này, chọn “Thay đổi mật khẩu”:

Hệ thống hiển thị như sau:

Trên giao diện này, nhập số thẻ của bạn đọc vào mục “Login”, nhập mật khẩu cũ và
mật khẩu mới. Sau đó nhấn nút “Send” để xác nhận thay đổi. Từ đây, bạn đọc bắt đầu
sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập sử dụng các Cơ sở dữ liệu.
2. Quên mật khẩu
Nếu quên mật khẩu, bạn đọc cần lấy lại mật khẩu bằng cách reset. Điều kiện cần để
reset mật khẩu là bạn đọc phải có email trong tài khoản. Cách thức thực hiện như sau:
Truy cập www.vnulib.edu.vn, mục “Tài khoản của tôi”, chọn Đăng nhập.
Bước 1: Trên giao diện login của Campus Login, chọn “Forget your password”:

Bước 2: Giao diện hiển thị như sau:

Trên giao diện này, nhập Số thẻ của bạn đọc vào mục “Login” và địa chỉ email
vào mục “Email”.
Bước 3: Nhấn nút “Send”. Hệ thống sẽ gửi email chứa đường link để bạn đọc thực
hiện reset mật khẩu.
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