HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG PHÂN QUYỀN TRONG HỆ QUẢN TRỊ FDITECH.VN
A. Tổng quan về chức năng phân quyền trong hệ quản trị
Chức năng phân quyền cho phép Admin có thể tạo ra nhiều User khác nhau và phân quyền quản trị trên
trang/ chuyên mục cho từng User. Người phân quyền( User) sẽ chỉ được thao tác quản trị đăng tải nội
dung trên trang / chuyên mục được phân quyền.
Đây là một chức năng rất hữu ích giúp bạn có thể chia nhỏ các công việc đặc biệt hiệu quả khi một
website có quá nhiều chuyên trang chuyên mục.
Trong chuyên mục Phân quyền của FDI lại được phân chia thành các chuyên mục nhỏ như : tính năng ,
quản lý module, quản trị viên, User với Module .
B. Các chức năng trong chuyên mục phân quyền
I) Tính năng
Đây sẽ bao gồm một số các tính năng đã mặc định sẵn trong phần quản trị.
1. Thêm mới tính năng
Thao tác Phân quyền => Tính năng=> Thêm mới

Bạn điền đầy đủ các thông tin => Thêm mới

2) Tìm kiếm nhanh các tính năng bằng cách nhập các từ khóa
Nhập từ khóa cần tìm vào ô từ khóa tìm kiếm sau đó ấn tìm kiếm

II Quản trị viên
Chức năng quản trị viên giúp Admin có thể nắm được toàn bộ danh sách User, tạo mới User
1) Thêm mới
Thao tác: Phân quyền=> Quản trị viên => Thêm mới

Điền đầy đủ thông tin => Thêm mới tài khoản.

Tương tự chuyên mục quản trị viên cũng có chức năng tìm kiếm nhanh thông tin quản trị bằng cách nhập
từ khóa tìm kiếm.
III) Quản lý module
+ Chuyên mục quản lý module này sẽ quản lý toàn bộ Module trong website. Admin có quyền thêm mới
các Module, xóa các module, chỉnh sửa tên module, ẩn các module.
+ Cho phép quản trị có thể phân quyền quản lý các module nào đó cho bất kỳ User nào mà bạn đã tạo ở
phần quản trị viên trên. Và User đó chỉ được phép thao tác thêm mới chỉnh sửa hay xóa bất kì nội dung
trên Module nào được Admin phân quyền.
1. Thêm mới Module

Phân quyền=> Quản lý Module=> Thêm mới

Điền đầy đủ thông tin=> thêm mới

2. Tạo các module con không giới hạn
Thao tác : Phân quyền=> Quản lý module => ấn vào dấu cộng nhỏ để thêm mới các chuyên mục con( bạn
có thể tạo các chuyên mục không giới hạn). Ví dụ ở đây trong chuyên mục khách hàng có những chuyên
mục con như : khách hàng , liên hệ , nhóm, đối tác, bạn có thể thêm các chuyên mục con khác nếu muốn.

3. Chỉnh sửa tên Module
Kích vào biểu tượng chỉnh sửa=> điền đầy đủ thông tin và ấn vào nút cập nhật.

4.Ẩn Module
Kích vào biểu tượng ẩn. Và Module sẽ sẽ được ẩn trên hệ thống.

5. Xóa Module
Kích vào biểu tượng thùng rác

6. Xắp xếp các vị trí hiển thị của Module
Kích vào dấu mũi tên lên xuống

Tương tự bạn có thể thực hiện các thao tác này trên các module khác như: tài liệu , banner, thư viện…

