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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÁCH QUẢN TRỊ MODULE TRÊN WEB

Module chính là một thành phần cơ bản tạo lên website. Nhìn vào module giúp
người dùng có cái nhìn tổng quan về website. Vậy Module là gì? Tại sao phải chia
nhỏ từng module trong website? Làm thế nào để bắt đầu quản trị Module cho
website? Việc hiểu và quản lý tốt module sẽ giúp bạn gần như nắm chắc được 70%
trong việc quản lý trang web.
I. Module nghĩa là gì?
Module là một thuật ngữ được dùng nhiều trong công việc thiết kế website.
Module được ví như một viên gạch, mỗi một viên gạch xắp lên nhau sẽ thành một
ngôi nhà hoàn chỉnh. Tương tự một website được cấu tạo bởi nhiều module khác
nhau. Mỗi Module sẽ đảm nhiệm một chức năng riêng cho hệ thống.
Mỗi một module đều có tính năng riêng và khác nhau. Hệ thống module do FDI
xây dựng chuẩn hóa cho đại đa số các yêu cầu chung của người dùng, giúp bạn có
thể tùy biến giao diện website theo ý muốn.
Ưu điểm của thiết kế website theo module:
Với thiết kế website theo Module thì một trang web sẽ được chia thành nhiều
module dạng khối xắp xếp trên website. Ví dụ bạn sẽ nhìn thấy module thời tiết,
module hiển thị chi tiết các danh mục, module sản phẩm…vv
+ Nếu bạn biết qua về lập trình thì tôi tin bạn biết vì sao phải chia nhỏ từng module
khi thiết kế một website. Lý do đầu tiên đó là chia nhỏ từng module giúp ta dễ
dàng quản lý công việc hơn. Bạn có thể lên danh sách hoàn thành từng module
giúp cho công việc không bị chồng chéo lên nhau.
+ Trên một website sẽ chia thành nhiều module khác nhau và có chức năng khác
nhau. Khi cần thay đổi ở module nào chỉ cần ấn vào nút chỉnh sửa ở trên chính
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những module đó. Một ưu điểm rất lớn nữa là module giúp ta có cái nhìn tổng
quan về website, nhìn vào một trang web ta có thể thấy ngay được một trang có
bao nhiêu module tất cả.
+ Khi quản lý một trang web lớn với nhiều chức năng bạn không thể một mình làm
tất cả mọi việc được chính vì thế chia nhỏ công việc cho từng người là việc làm tối
ưu. Mỗi người sẽ đảm nhận làm một module riêng sau đó kết hợp lại để thành một
trang web hoàn chỉnh.
II. Cần có những module nào trong website?
Trong mỗi một lĩnh vực hoạt động thì các module trong website lại không giống
nhau. Ví dụ như website về bán hàng sẽ có thêm module giỏ hàng gồm các chức
năng giỏ hàng, module thanh toán trực tuyến…giúp khách hàng có thể đặt mua
hàng trực tiếp trên web một cách dễ dàng.
Bạn có thể hình dung cụ thể về các Module trong một website như sau:
Đây là các module trong website Demo ABBank: http://abbank.fditech.vn/ được
ngăn cách nhau bởi các ô đỏ( ô này chỉ xuất hiện khi bạn có quyền quản trị và đã
đăng nhập vào hệ thống quản trị trước đó và click vào biểu tượng cài đặt phía tay
phải màn hình).
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Mỗi một phần trong khung đỏ chính là một module khác nhau. Bạn hoàn toàn có
thể thêm mới module, copymodule theo ý muốn.
III. Những thao tác quản trị Module
Hệ thống Module do FDI thiết kế có những ưu điểm vượt trội về tính năng sử dụng
như: cho phép người quản lý web có thể tùy biến giao diện web, thay đổi các
banner quảng cáo theo nhu cầu, thêm mới module không giới hạn, chỉnh sửa vị trí
hiển thị của các module, copy trang, tạo trang ngay trên trực tiếp website. Cho
phép thiết lập các tùy chọn hiển thị: số lượng bài viết trên 1 trang, hiệu ứng…
Thao tác bạn cần làm là click vào biểu tượng cài đặt nhỏ bên phía tay phải của
trang( khi đã đăng nhập vào hệ quản trị trước đó) và thực hiện các thao tác chỉnh
sửa. Chỉ với những tao tác đơn giản người quản trị trang có thể tùy biến website
theo ý muốn của mình.
Quản trị Module
Để bắt đầu quản trị hệ thống Module do FDI thiết kế bạn có thể ấn vào biểu tượng
cài đặt phía bên phải của trang . Nút cài đặt chỉ xuất hiện khi bạn đăng nhập vào hệ
thống quản trị trước đó.

1. Điều hướng đến trực tiếp đến bất kì chuyên mục nào quản trị viên muốn
Thao tác: Kích vào biểu tượng Admin trên hệ thống
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Tại đây sẽ xuất hiện ra nhiều chuyên mục trong hệ quản trị ví dụ nếu bạn ấn vào
phần quản lý tin tức thì website sẽ ngay lập tức điều hướng đến phần quản trị của
chuyên mục tin tức như thế này:

2. Thêm mới Module mới trực tiếp trên website
+ Người có quyền quản trị có thể thêm Module mới trên website ngay trực tiếp trên
website mà không cần vào phần quản trị bằng cách ấn vào phần cài đặt phía bên
tay phải của website.
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Sẽ xuất hiện một bản như hình:
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Sau đó người quản trị có thể thêm mới Module bằng cách ấn vào Module =>
Thêm mới Module => Chọn Module( tên module) và chọn vị trí hiển thị của các
Module trên website mong muốn => lưu.
Ngoài ra Quản trị có quyền chỉnh sửa vị trí hiển thị của các Module theo ý muốn
của mình trực tiếp ngay trên website bằng cách:
Chọn phần Module muốn chỉnh sửa => Edit=> Chọn số thứ tự hiển thị => Lưu.
Module đó sẽ xuất hiện ở vị trí quản trị mong muốn.

3. Thay đổi các layout cho trang website
Hệ thống cho phép bạn có thể thay đổi layout trên trang web theo ý muốn của
mình( Các layout này đã được thiết lập sẵn trong hệ thống).
Layout có thể hiểu là bố cục trình bày một trang web, gồm cách bố trí sắp xếp tiêu
đề ở đâu, màu sắc, vị trí xuất hiện các đoạn văn bản, ảnh, khoảng cách giữa các
Module, cách bố trí khung, bao nhiêu cột văn bản, v.v.... Khi thiết kế người thiết
kế đồ họa sẽ dựa vào thông tin được yêu cầu của khách hàng để trình bày bố cục
website sao cho phù hợp.
Các Lay
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Thao tác bạn có thể chọn Cài đặt => Skin => Layout=> Chọn các Layout phù hợp.

Sau đó ấn lưu lại để lưu lại để lưu lại layout đã chọn.

4. Quản lý chỉnh sửa nội dung tĩnh của từng Module trực tiếp trên trang
+ Dịch vụ thiết kế website của FDI cho phép người quản trị có thể sửa các nội
dung thông tin tĩnh ngay trực tiếp trên website theo ý muốn của mình mà không
phải đăng nhập vào phần quản trị.
Ví dụ phần text bôi đỏ chính là nội dung tĩnh của trang website. Đó chính là phần
chữ trong module:
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Để chỉnh sửa nội dung tĩnh trên website bạn có thể click vào module muốn chỉnh
sửa, chọn biểu tượng chỉnh sửa HTML là cái bút được tô tròn như trong hình:

Sẽ hiện ra khung cho phép bạn chỉnh sửa với mã HTML như thế này :
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Sau đó bạn có thể chỉnh sửa thay đổi nội dung theo ý muốn. Hệ thống quản trị
website của FDI cho phép bạn có thể chỉnh sửa nội dung như thực hiện trên words
với những thao tác in nghiêng, chỉnh sửa font chữ, thêm mới hình ảnh bằng cách
ấn vào biểu tượng hình ảnh trên thanh công cụ. Sau đó bạn ấn nút lưu để hoàn tất
thao tác chỉnh sửa.
6. Chỉnh sửa trực tiếp trên từng Module
Trên mỗi module ngăn cách nhau bởi các vạch đỏ đều chứa các biểu tượng chỉnh
sửa cho phép quản trị có thể tùy chỉnh Module theo ý muốn.
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Việc bạn cần làm là chọn module muốn chỉnh sửa sau đó ấn vào biểu tượng chỉnh
sửa:

Sau đó hệ thống sẽ hiện ra một loạt các chức năng cho phép quản trị có quyền xóa,
chỉnh sửa các module trên hệ thống.
Chức năng sửa module:
Giúp quản trị có thể chỉnh sửa trực tiếp vị trí hiển thị của module được chọn, nằm
trong chuyên mục nào, xuất hiện ở vị trí nào trên website
Thao tác: Chọn Edit

Sau đó điền đầy đủ các thông tin cần chỉnh sửa=> Sau đó ấn lưu để hoàn tất.
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Chức năng copy Module
Cho phép bạn bất kỳ module nào bạn muốn copy sau đó ấn vào biểu tượng chỉnh
sửa trên chính module đó:
Thao tác: Ấn vào biểu tượng cài đặt trên Module bạn muốn copy:

Chọn Copy
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Chọn Copy đến trang đến trang bạn mới tạo ra hoặc những trang bạn muốn thêm
module sau đó ấn Lưu để lưu lại.

Chức năng xóa
Khi một module nào trên trang web không cần thiết bạn hoàn toàn có thể xóa nó.
Thao tác: Chọn vào vị trí Module muốn xóa ấn vào nút cài đặt trên Module đó:
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Bạn ấn vào biểu tượng Delete để xóa module.

Kết luận
Module do FDI thiết kế với đầy đủ tính năng cần thiết để vận hành và quản lý dễ
dàng thân thiện với người sử dụng. Chúng tôi muốn đảm bảo với bạn trong tất cả
các khía cạnh của chúng tôi về phần quản trị dễ sử dụng, mang đến những tiện ích
tối đa cho khách hàng. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn còn bất kì thắc mắc nào liên
quan đến quản trị Module
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FDI
Địa chỉ: Số 9B, Tòa nhà BigTower, 18 Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên viên tư vấn: 0433.838.999/ 0949.699.396
Email: Contact@fditech.vn/ Website : http://fditech.vn/
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