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I. Hướng dẫn quản trị hệ thống:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SiteBuilder(V1.2)

Đăng nhập: tại màn hình truy cập, chọn đăng nhập ta nhận được một cửa sổ đăng nhập
như hình dưới:

Màn hình đăng nhập, sử dụng
tên truy cập và mật khẩu được
cấp để truy cập.

Note:
Tên truy cập: admin
Mật khẩu: admin

Quá trình đăng nhập thành công trên thanh menu sẽ xuất hiện một menu “Quản trị hệ
thống”(xem hình dưới), việc chỉnh sửa, cấu hình hệ thống(thay đổi giao diện, email, tên
site, menu..) sẽ thông qua menu này

Menu quản trị và các
công cụ thiết lập site.

1. Cài đặt CMS: chức năng cho người quản trị có thể thiết lập một site mới một cách
nhanh chóng thông qua form trực quan. Sau khi chuẩn bị các thông số cần thiết, từ
menu “Quản trị hệ thống” à “Cài đặt CMS” một màn hình sẽ hiển thị yêu cầu
cung cấp các thông tin và giao diện có sẵn cho site để sử dụng.
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Mô tả các thành phần:
Tiêu đề:
Tiêu đề chính là tên website
của bạn và được hiển thị ở
phần ảnh trên cùng của
website(banner).
Ngôn ngữ:
Là ngôn ngữ mà bạn muốn
sử dụng cho websites.
SMTP-Server:
Nếu bạn muốn người truy cập
gửi email tới bạn, bạn hãy
nhập vào e-mail server của
bạn.
Footer line:
Bạn có thể đưa vào các thông
tin liên hệ chi tiết hoặc thông
tin cá nhân ở đây,nó sẽ được
hiển thị ở phần dưới cùng của
trang.
Mô tả và từ khóa Website:
Bạn có thể nhập vào các
thông tin về website,nó sẽ
được đưa vào thẻ để phục vụ
cho việc tìm kiếm của các
search engine.
Khởi động lại website:
Toàn bộ dữ liệu,thông tin trên
website sẽ bị xóa đi nếu bạn
chọn nút này.
Sử dụng RSS:
Khi module RSS được bật,
một biểu tượng nhỏ sẽ hiển
thị góc dưới cùng của các
module,người sử dụng có thể
cập nhật các thông tin từ
website của bạn thông qua
lựa chọn này.!
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2. Quản lý trang và Điều hướng:
- Chọn Trang và Điều hướng từ điều khiển site của bạn, bạn có thể sắp xếp lại và
tạo các trang mới.
- Các trang hiển thị trong danh sách được hiện thị bạn có thể sắp xếp lại các cấp của
điều hướng.
- Các ký tự (như "...Press") là các trang con của trang và được hiện thị ở bậc tiếp
theo của một điều hướng.
- Để tạo một trang mới bạn bấm vào nút "Thêm trang mới" và một trang trống sẽ
xuất hiện trong danh sách của bạn.
- Để di chuyển một trang điều hướng hoặc tinh chỉnh các trang con của trang mẹ.
Bấm vào mũi tên màu xanh bên cạnh, để chuyển trang lên(hoặc xuống) một cấp
bậc bạn sử dụng mũi tên bên phải(hoặc trái), để chuyển vị trí trang lên vị trí trên
hoặc dưới bạn sử dụng mũi tên trên hoặc dưới.
Mô tả các thành phần
Tiêu đề trang:
Là tên được hiển thị trên cửa
sổ trình duyệt.
Điều hướng:
Là tên của trang trong điều
hướng của bạn.
Cho phép nặc danh:
Mặc định để người truy cập
có thể nhìn thấy trang của
bạn. Nếu bạn muốn chỉ người
dùng đăng ký mới nhìn thấy
trang này của bạn, bạn chỉ
việc bỏ check vào ô này.
Editing by power users:
Nếu bạn sử dụng nút này,
người dùng chức năng của
bạn sẽ chỉnh sửa được trang
này.
Cho phép nhìn thấy:
Bỏ check lựa chọn này nếu
bạn muốn ẩn trang đi..ví dụ
bạn đang muốn chỉnh sửa nội
dung chẳng hạn.
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Đường dẫn ảo:
Khi tạo một trang mới, CMS sẽ tạo tự tạo ra một ID. Nếu bạn muốn nhìn thấy ID này trên URL
bạn hãy điền vào một tên cho trang của bạn.
Tạo tên trên trang một cách dễ dàng, ví dụ "Về tôi". Chương trình sẽ tự tạo một URL như
www.yoursite.com/default.aspx?pg=3cb13823-a424-4761-81c1-5fa9da24db43 bạn có thể tạo ra
phiên bản ngắn như "www.yoursite.com/vetoi.aspx"
Hiện thị như vậy bạn có thể quảng cáo hoặc gửi tới e-mail để tạo ra một lượng lớn người sử dụng
truy cập vào site bạn dễ dàng hơn!

2. Quản trị người dùng: Chức năng cho phép tạo mới, cấp quyền, chỉnh sửa thông tin
người sử dụng trên hệ thống. Từ menu quản trị chọn: “Quản trị hệ thống” à
“Quản trị người dùng” một màn hình hiển thị danh sách người dùng hiện có trên
hệ thống:

Danh sách và công cụ
quản lý người dùng

-

Để tạo một người dùng mới bạn phải đưa vào tên truy cập, mật khẩu và e-mail và
bấm vào nút "Tạo người dùng".

-

Bấm vào nút Chỉnh sửa nếu bạn muốn thay đổi tên và e-mail. Và bạn có thể cấp
quyền là quản trị hệ thống bạn chỉ việc check vào hộp "Là người quản trị hệ
thống".
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3. Khu vực/Trang chỉ định: chức năng cho phép người sử dụng chuyển đổi một hay
nhiều thành phần(module trên trang) từ một trang này sang trang khác. Từ menu
“Quản trị hệ thống” à “Trang/Khu vực chỉ định” như hình bên dưới:

Chuyển vị trí một module
từ trang này sang trang khác
mà không mất dữ liệu.
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II. Hướng dẫn module:
Các module: Mỗi trang mới ở vùng khoảng trống sẽ được hiển thị một hộp sổ xuống các
thành phần(module) lựa chọn để đưa vào trang:

Bạn có thể lựa chọn trên dưới 10 module có sẵn để đưa vào trang của bạn. Bạn có thể đưa
vào các module mà bạn muốn và có thể thay đổi thứ tự(sắp xếp) chúng dễ dàng.
Để thay đổi thứ tự các module của bạn, bạn có thể click vào mũi tên chỉ lên hoặc xuống
phía trên đầu mỗi module.

Xóa khu vực Bạn có thể xóa toàn bộ mỗi một module trên trang.
Có nhiều module sử dụng bộ soạn thảo để tạo mới nội dung. Bạn có thể tạo kiểu chữ cơ
bản và tạo các bảng bằng cách tìm các công cụ trên bộ soạn thảo để hoàn thiện công việc
của bạn...
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Để thêm một bức ảnh bạn click vào biểu tượng bức ảnh và lựa chọn một ảnh từ máy chủ
hoặc bạn sử dụng công cụ có sẵn để đưa lên một ảnh mới. Nếu bạn biết rõ về HTML, bạn
có thể dùng chức năng chuyển đổi giữa chế độ thiết kế và HTML bằng cách sử dụng tab
"Mã nguồn" trong cửa sổ bộ soạn thảo.
Chế độ xem và chỉnh sửa
Để quản trị hệ thống bạn sẽ sử dụng công cụ trực quan mà khi thoát ra bạn sẽ không thấy,
mỗi module đều sử dụng chế độ xem và chỉnh sửa. Bạn có thể chuyển đổi giữa 2 chế độ
bằng cách bấm vào nút Xem và Sửa.

Gửi tới thanh nách(sidebar)
Một số module có sử dụng chức năng đặc biệt "Gửi tới thanh nách". Nếu bạn lựa chọn
chức năng này, phần nội dung của module sẽ được hiển thị nổi bật trên thanh nách(trái
hoặc phải) dùng để xem nhanh hoặc cập nhật thông tin của khu vực đó.

1. Contact Form
Kết nối với bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng bằng việc sử dụng để gửi những thông
điệp tới bạn. Vui lòng điền vào thông tin về SMTP server trong phần cài đặt(CMS) gửi email.
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Đầu tiên bạn hãy điền vào phần Email người nhận, đồng gửi tới và Tiêu đề email gửi tới
bạn.
Trong phần Lời giới thiệu là phần bạn đưa ra các vấn đề mà bạn muốn người dùng muốn
liên hệ với bạn.
Trong phần Cảm ơn bạn đã gửi thông điệp là phần hiển thị sau khi người dùng đã gửi
thông tin tới bạn.
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2. Download List
Để chia sẻ các tài liệu trên websiet của bạn, bạn sử dụng module này. To share
documents on your website use the Download List module. Bạn hãy tải lên các file được
chương trình hỗ trợ, chương trình sẽ tự động kiểm tra và đưa ra các biểu tượng thích hợp
cho từng loại khi hiển thị trên danh sách.
3. Easy Control
Bạn muốn sử dụng các điều khiển người dùng trên CMS? Bạn có thể tạo Điều khiển
người dùng(của bạn) sau đó đưa lên thư mục EasyControl trong CMS. Sau đó bạn vào
một khu vực Easy Control của trang, tất cả điều khiển bên trong thư mục EasyControl sẽ
tự động hiện trong danh sách xổ xuống, bạn có thể nhìn thấy trong chế độ người quản trị
hệ thống. Chọn một điều khiển mà bạn muốn sử dụng và bấm nút lưu lại.
4. Event List
Gửi một lượng lớn lời mời tới khách hàng và thông qua trực tuyến. Bạn hãy sử dụng
module "Event List", bạn có thể tạo các sự kiện, nơi tổ chức, thời gian và ngày giờ.
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Tạo một sự kiện:
Chọn ngày sự kiện từ lịch có sẵn.
Chọn thời gian sự kiện, sử dụng giờ và phút từ hộp danh sách.
Trong phần "Hiển thị từ" là ngày bạn muốn công bố sự kiện. Nếu bạn chọn một ngày ở
đây, sự kiện sẽ nhìn thấy vào ngày đó và những ngày sau đó.

5. Gallery
Để chia sẻ những bức ảnh của bạn, hãy sử dụng module Gallery.

Một hình nhỏ được tạo ra tự động từ bức ảnh khi bạn tải lên.
Ngoài ra bạn có thể xem bức hình ở nhiều khổ khác nhau từ module Gallery. Bạn có thể
tải xuống nguyên bản của ảnh khi sử dụng chức năng download qua link cho sẵn bên
dưới.
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6. Guestbook
Bạn có thể thu thập được nhiều ý kiến hoặc lời bình của những người thăm site của bạn.
Chú ý khi bình luận phải nhập vào các thông tin bắt buộc và nhập vào một dãy ký tự ảnh
có sẵn để đảm bảo
.

Bạn có thể chỉnh sửa trên web phần tương tác với người dùng.

7. HTML Content
Đây là bộ công cụ cao cấp - tất cả trong một: bạn có thể tạo nội dung một cách dễ dàng,
chỉnh sửa và đưa vào định dạng của riêng bạn.
Để thêm một bức ảnh bạn click vào biểu tượng bức ảnh và lựa chọn một ảnh từ máy chủ
hoặc bạn sử dụng công cụ có sẵn để đưa lên một ảnh mới. Nếu bạn biết rõ về HTML, bạn
có thể dùng chức năng chuyển đổi giữa chế độ thiết kế và HTML bằng cách sử dụng tab
"Mã nguồn" trong cửa sổ bộ soạn thảo.
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8. Link List
Sử dụng module Links list trong công việc, bạn có thể đưa vào các link hữu ích phục vụ
cho việc tìm kiếm thông tin, download tài liệu hay thư viện những hình ảnh độc đáo. Hãy
thêm vào các URL.

9. News List
Thêm vào một tin mới trên site của bạn. Chọn "Hiển thị từ" và "Hiển thị đến" để hiển thị
một thông tin trong giới hạn thời gian trên website của bạn.
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Một số module mới bổ sung.
10. Subpages
11. Blog
13. TagCloud
14. MultiLanguage HTML

Một số control bổ sung
1. Google Map.
2. HitCounter
3. Video Content

Tên tài liệu

Phiên bản

Người lập

Ngày/Tháng/Năm

Tài liệu hướng dẫn
sử dụng sitebuilder

Version 1.0

Lê Quang Hiếu

11/04/2008

Support informations:
Developer: Lê Quang Hiếu
Email: hieulq@fpt.net
Mobile: 0987.909.284
Tel: 04.760.1060 (ext: 4282)
Head Office: 48 Van Bao (2B Van Phuc Diplomatic Compound),
Kim Ma Str., Badinh District, Hanoi, Vietnam
Tel: 04.760.1060
Fax: 04.822.3111
www.fptdata.com | www.fptdata.com.vn | www.fptdata.vn

Phòng Hệ thống – IDS – FPT Telecom

14

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SiteBuilder(V1.2)

Phòng Hệ thống – IDS – FPT Telecom

15

