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ODILO- Ứng dụng thư viện số 

 

Odilo là một hệ sinh thái đa dạng tích hợp thư viện số thông minh và trải nghiệm tương tác 

học tập dưới dạng Netflix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odilo cung cấp độc quyền mô hình trải nghiệm thư viện số dưới dạng Netflix, truy cập toàn 

bộ nội dung, mô hình kết nối người học và khả năng truy cập tới hơn 2 triệu đầu sách dưới 

dạng số hoá đến từ hơn 5000 Nhà xuất bản. Các tính năng nổi trội: 
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Cá nhân hoá – Lựa chọn nội dung 

Người dùng có quyền truy cập tới 1 triệu đầu sách sách điện tử, sách nói, tạp chí, tạp chí, 

video, podcast, scorm,… từ hàng ngàn nhà cung cấp nội dung trên thị trường toàn cầu với các 

nhà xuất bản nổi tiếng như Wiley, Elsivier, Pearson, Mac Milan, Cengage,… 

Truy cập nội dung linh hoạt 

Người dùng có thể dễ dàng đăng tải và công khai nội dung những nội dung như tài liệu nghiên 

cứu, luận án, sách điện tử, video và nhiều hơn thế. 

Nội dung có thể được thương mại hoá, áp dụng nhiều mô hình tín dụng khác nhau bao gồm: 

Thanh toán trên số lần sử dụng, lượng sử dụng đăng ký gói,… 

Truy cập mọi lúc mọi nơi trên các thiết bị số 

Khả năng truy cập trên mọi thiết bị, bao gồm máy tính bàn, 

thiết bị di động (chạy được trên các hệ điều hành Android, iOS 

và Windows).  

Công nghệ hiện đại và khả năng sử dụng ngoại tuyến (offline). 

Câu lạc bộ sách 

Odilo giúp người học tiếp cận hơn với việc học nhanh và hiệu quả hơn: Thúc đẩy quá trình 

học tập với nguồn kiến thức toàn cầu; Rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện qua hệ thống câu 

lạc bộ sách nói; Tăng cường kỹ năng giao tiếp nhóm và khả năng chuyên môn của Người học. 

Bảo mật 

Odilo có một trình đọc sách điện tử độc quyền (Nubereader) và DRM để bảo vệ bản quyền 

từ các nhà xuất bản và các tổ chức. Odilo được cấp giấy chứng nhận như ISO (9001) và ISO 

(27001). 

Báo cáo hệ thống thông minh 

                                                                       

 Người dùng có thể truy cập vào nguồn dữ liệu được 

thống kê chi tiết theo thời gian sử dụng, hoạt động 

người dùng, lượt truy cập, nội dung phổ biến 

nhất,… 

 


