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HƯỚNG DẪN
QUẢN TRỊ WEB
CƠ BẢN
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BỐ CỤC WEBSITE

TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ WEBSITE

Thêm – Sửa – Xóa sản phẩm

Thêm- Sửa- Xóa bài viết ( Tin tức)

Tạo “ Danh mục ” sản phẩm trên website

Chỉnh sửa “Hotline”

Chỉnh sửa địa chỉ dưới chân trang

Thay ảnh slide, banner 
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MỤC
LỤC



Bố cục webite
Minh họa bố cục Website 
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Đăng nhập vào quản trị website
Bước 1 : Link đăng nhập: tenmiencuaban/minhduongads
Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập quản trị (được Minh Dương cung cấp)
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TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ WEBSITE
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THÊM SẢN PHẨM
CÁCH LÀM: Chọn mục “Sản phẩm” --> “Add new”

--> Nhập các thông số, nội dung sản phẩm

XÓA SẢN PHẨM
CÁCH LÀM: Chọn “Sản Phẩm” --> “Tất cả sản phẩm” -->  “Xóa”

 Lưu ý: Sau khi Xóa tạm, sản phẩm sẽ chuyển về Thùng rác 
(Có thể vào Thùng rác để khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn sản phẩm đó)

SỬA SẢN PHẨM
Khi sửa SP bạn có thể sửa bất kỳ một nội dung nào trong SP như:

tên SP, link, nội dung, hình ảnh, giá, mô tả, thông số
Sau khi chỉnh sửa chỉ cần ấn nút  “ Cập nhật ”
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CÁCH LÀM: Chọn mục “ Bài viết ”  -->  “Viết bài mới”   Nhập các thông số - nội dung bài viết, tin tức cần đăng như :
- Nội dung bài viết , có thể chèn thêm hình ảnh vào nội dung chi tiết bài viết
- Ảnh tiêu biểu (ảnh bài viết xuất hiện ra ngoài trang web)
- Tích vào chuyên mục muốn đăng bài viết (có thể tích vào nhiều chuyên mục cùng lúc )
- Cuối cùng là đăng bài viết

CÁCH LÀM: Giống như khi Sửa và Xóa sản phẩm.
Chọn mục “Bài viết” --> “Tất cả bài viết” --> “Chỉnh Sửa” 
 hoặc chọn mục “Xóa Tạm” 
Khi xóa tạm bài viết đã đăng sẽ được lưu vào mục thùng rác.

THÊM BÀI VIẾT

SỬA - XÓA BÀI VIẾT
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B1   Tạo danh mục cần tạo trong quản trị website
Chọn mục : Sản phẩm --> Danh mục --> Điền tên danh mục --> “ Thêm danh mục “ mới để lưu lại danh mục vừa tạo

TẠO “ DANH MỤC ” SẢN PHẨM MỚI TRÊN WEBSITE

B2 : Lấy Danh mục sản phẩm hiển thị ra ngoài website
Chọn mục: Giao diện --> Menu  --> Chọn menu cần sửa ( mobile, chính…) 
-->Tích chọn danh mục muốn thêm vào menu 
-->“Thêm vào menu” --> Sắp xếp vị trí của danh mục trên menu -->Lưu menu

B1
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CÁCH LÀM: Chọn “ Theme Options ” --> “ Tùy chỉnh chung ” --> Bật (on) hoặc Tắt (off) số hotline 
--> Điền số hotline ---> Lưu thay đổi

CHỈNH SỬA HOTLINE
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CÁCH LÀM: Chọn mục  “Giao diện” --> “Widget” --> Chọn cột Footer địa chỉ 
--> Văn bản ( vào mục văn bản để thay đổi cập nhật các thông tin chân trang như: tên công ty , địa chỉ, số điện thoại
, email, các thông tin khác muốn thêm hoặc thay đổi…..)  -->  Lưu thay đổi

CHỈNH SỬA ĐỊA CHỈ DƯỚI CHÂN TRANG
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CÁCH LÀM:  Chọn “ Theme Options “ --> Tùy chỉnh trang chủ 
Sau khi vào tùy chỉnh chung nếu muốn sửa hay thay một banner đã có sẵn trên web ---> Ân vào ” slide “ 
-->  Vào mục ” Remove ” để xóa slide hoặc “ Upload ” để thay thế bằng một slide khác
Nếu muốn thêm một banner mới -->  “ Add slide ” 
Sau khi thêm, sửa hoặc xóa slide tiếp tục chọn vào mục “ Save changes ” để lưu lại những thông tin vừa thay đổi.

THAY ẢNH SLIDE - BANNER TRÊN WEBSITE



DỊCH VỤ CỦA MINH DƯƠNG

Thiết kế nhận diện
thương hiệu

Thuê ngoài  phòng 
marketing

Hosting, tên miền

Email doanh nghiệp
Q/C google ads
Facebook ads

Thiết kế website

Minh Dương chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Mọi ý kiến phản hồi về chất lượng dịch vụ xin vui lòng liên hệ:

 Hotline: 02466 509 639 hoặc 0948 898 368
Email: minhduongads@gmail.com


