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Truy cập vào admin theo đường dẫn 

http:// tên website /_admin 
Giao diện trang đăng nhập admin 

 

 
 
 Nhập username 
 Nhập mật khẩu 

 Click “Đăng nhập” để vào trang quản trị 

Giao diện trang quên mật khẩu 

 

 
 

 Nhập vào username 
 Nhập vào email 
 Click “Nhắc mật khẩu” 

 Mật khẩu sẽ được gửi vào email được đăng 

ký. 
 

 Thay đổi thông tin đăng nhập admin:  

 

 
 

Giao diện trang quản trị 

 

 
1: chọn ngôn ngữ quản trị 

2: thống kê danh sách các quản trị viên đang hoạt động 

3: danh sách các module 

4: Nút xem liên hệ, đổi mật khẩu & đăng xuất khỏi hệ thống 

1 

2 

3 

4 

5 
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5: Menu toolbox 

 
 

1. Hướng dẫn thay đổi Banner: Nhập đường dẫn tới file banner (*.swf) 

 
 

 
2. Hướng dẫn cấu hình hệ thống: 

Cấu hình website 
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Chỉnh sửa thông tin liên hệ dưới chân trang 

 

Hướng dẫn cấu hình mail (SMTP) 

 

1. Tài khoản SMTP: email này được dùng để gửi mail tới các thành viên 
2. Hộp mail mặc định: nhập mail server của bạn vào 

3. Cổng SMTP : nhập cổng của mail server 
4. Tái khoản SMTP:  tài khoản mail login vào server 
5. Mật khẩu SMTP : mật khẩu email 

6. Bật SSL: check vào nếu mail server cho phép gửi mail với SSL 
 

 

Gợi ý cấu hình mail: SMTP Gmail: 

Server: smtp.gmail.com 

Username/Password: tài khoản mail gmail 

Port: 587 hoặc 465 - SSL: Yes 

SMTP Yahoo: 

Server: smtp.mail.yahoo.com 

Username/Password: tài khoản mail yahoo 

Port: 587 hoặc 465 - SSL: Yes 

Web mail: 

Server: mail.yourdomain.com 

Username/Password: tài khoản webmail 

Port: 25 - SSL: No 

 
Cấu hình phân trang 

 
 

Nhập vào số sản phẩm muốn hiển thị trên 1 trang 
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Hướng dẫn sử dụng trình soạn thảo trên web 

 
Trình soạn thảo tương tự trên Word. 

Xem tại đây: http://docs.cksource.com/CKEditor_3.x/Users_Guide (english) Translate to Việt 

Nam: tại đây 

 

3. Quản lý sản phẩm: 

Danh sách sản phẩm: 

Hiển thị sản phẩm theo list. Để thêm mới ta chọn nút +Thêm mới, , hoặc muốn 

cập nhật thứ tự hiển thị của dự án check chọn các sản phẩm và nhấn nút Cập 

nhật, xóa sản phẩm cũng làm tương tự. 

 

-  

http://docs.cksource.com/CKEditor_3.x/Users_Guide
http://translate.google.com.vn/translate?u=http://docs.cksource.com/CKEditor_3.x/Users_Guide&sl=en&tl=vi&hl=&ie=UTF-8
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Thêm mới Sản Phẩm: 

 
- Chọn Loại sản phẩm , ghi chú Tiêu để sản phẩm.  
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Ở mục hình đại diện, click chọn Chèn ảnh  Khi thêm mới dự án khi chọn hình 

ảnh cho tin tức, chỉ cần click vào Chèn ảnh sẽ hiện ra popup quản lý file, hình 
ảnh trên website. Chỉ cần chọn hình ảnh muốn chèn, hoặc tạo thư mục lưu trữ 

trên trình quản lý file rồi upload hình ảnh từ máy tính cá nhân lên và nhấn 
vào hình ảnh là hình đó đã được chọn. 
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4. Quản lý tin tức 
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5. Trang liên hệ - Thông tin công ty 
 

 
Chỉnh sửa nội dung liên hệ trong mục giới thiệu 

 

Bấm vào  Để lưu lại 

 

 

6. Hướng dẫn quản lý module Hỗ trợ trực tuyến 

 
Click vào Thêm mới để thhêm tài khoản hỗ trợ mới. 

Nhập Tiêu đề để hiển thị trên website. 

Click vào Loại để chọn loại công cụ hỗ trợ là Yahoo, Skype hoặc Hotline 

Nhập Bí danh : nick yahoo, skype 

Click chọn Tình trạng để hiển thị công cụ hỗ trợ. 

 

 
=====================KẾT THÚC===================== 

Thông Tin Liên Hệ 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HUY (Emsvn) 

Địa Chỉ  : Tầng 3, tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Tel  : (028) 6288 5019 

Email  : support@emsvn.com ; nguyenhuy.hotro@gmail.com  

Website  : www.emsvn.com ; www.thietkehoadonvat.vn ; www.webban.vn 
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