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Pasul 1: Accesați adresa web: http://opac.biblioteca.ase.ro/opac

Pasul 2: Faceți click pe tabul Intră în cont.
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Pasul 3: Completați câmpurile corespunzătoare din fereastra de logare.
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Info!

a) Studenții completează câmpurile astfel:

* Nume de utilizator: user IDM

* Confirmați parola: parola cont IDM

b) Cadrele didactice completează câmpurile 
astfel:

* Nume de utilizator: adresă de email 
instituțională

* Click pe tabul „Ai uitat parola?”

* Completați câmpurile „Nume utilizator” și 
adresă de email

* Accesați emailul instituțional unde veți 
primi o parolă nouă 

c) Personalul ASE urmează aceiași pași ca la 
punctul b)
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Pasul 4: Accesați contul Tinread prin selecția numelui Dvs. din partea             
dreaptă a ecranului.
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*Softul integrat de bibliotecă afișează detalii privind contul Dvs.

Pasul 5: Pentru servicii online disponibile prin autentificare selectați butonul Mesaje din meniul aflat în partea dreaptă a ecranului.
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Pasul 6: Meniul aflat în partea stângă a ecranului vă pune la dispoziție serviciile de bibliotecă online disponibile prin 
autentificare: Solicită asistență/cercetare bibliografică, Solicită împrumut, Rezervă loc, Întreabă bibliotecarul etc.

Ghid autentificare



Jens Martensson 7

Pasul 7: Model formular online disponibil prin autentificare Solicită asistență/cercetare bibliografică – selectați tabul dorit, 
introduceți textul în căsuța dedicată, la final apăsați butonul „Expediază”.

* Răspunsurile le veți regăsi tot în contul Tinread (Mesaje/Intrări).
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Facilități online oferite de autentificarea în sistemul integrat de bibliotecă Tinread

I. Servicii online de bibliotecă:

 Rezervă loc

 Solicită împrumut

 Solicită asistență/cercetare bibliografică

 Altele. Întreabă bibliotecarul

 Recomandări de achiziții

II. Acces prin autentificare la cărți și materiale didactice disponibile în format digital 

cu respectarea dreptului de autor

III. Informații din contul personal Tinread

 Istoric împrumuturi

 Notificări

 Rezervări

 Penalități
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Biblioteca ASE

Pentru informații suplimentare ne puteți 
contacta la adresa de email:

contact@biblioteca.ase.ro
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