A.
I.

Đăng nhập quyền quản trị gian hàng
Cách đăng nhập vào quyển quản trị gian hàng

1.
Đăng nhập vào quyền Quản trị gian hàng từ trang chủ hệ thống website
DIVIVU
http://www.divivu.com/
Click vào Đăng nhập ==> Nhập vào Tên đăng nhập và Mật Khẩu ==> Click vào Đăng nhập

Khi click vào Đăng nhập thì hệ thống sẽ link về trang chủ web DIVIVU
Trỏ chuột vào menu Quản trị DIVIVU và click vào Quản trị
website để vào trang quản trị gian hàng

2.

Đăng nhập vào quyền quản trị từ trang gian hàng

Từ trang gian hàng “ VD: http://www.congnghemoi.divivu.com/ “ Click vào Đăng nhập ==> Nhập tên
đăng nhập và mật khẩu ==> Click vào Đăng nhập ==> Click vào Quản trị để vào trang quản trị gian
hàng

B. Quản lý nội dung
I.

Đăng sản phẩm lên gian hàng

Đăng sản phẩm lên gian hàng bạn thực hiện 2 bước sau

1.

Tạo danh mục sản phẩm trên gian hàng của bạn

Từ trang Quản trị click vào Quản lý danh mục ==> click Thêm danh mục ==> click Thêm danh mục
sản phẩm

Chọn và thêm danh mục sản phẩm tại Thêm danh mục sản phẩm như sau
Để thuận tiện cho việc tiềm kiếm sản phẩm và thuận tiện trong quá trình đăng sản phẩm cũng như sản
phẩm đó được hiện thị đúng ở danh mục trên DIVIVU. Bạn nên chọn lựa đầy đủ các mục trong Kế
thừa danh mục divivu

Tên danh mục : Nhập vào tên danh mục muốn tạo ở trên gian hàng
Thứ tự hiển thị : Chọn tứ tự mà danh mục bạn đang tạo được hiện trên gian hàng
Thuộc danh mục : Chọn là Sản phẩm
Cuối cùng click vào Lưu danh mục để hoàn thành việc tạo danh mục sản phẩm trên gian hàng . Nếu
muốn tạo thêm danh mục sản phẩm thì quay lại các bước trên
Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một danh mục sản phẩm con. Như ví dụ trên bạn muốn tạo một danh mục
sản phẩm con trong danh mục Camry. Thì các bước thực hiện tượng tự như trên chỉ khác là ở ô Thuộc
danh mục bạn click vào và chọn Camry

2.

Đăng sản phẩm lên gian hàng

Từ trang Quản trị click vào Đăng sản phẩm mới

Giao diện Đăng sản phẩm mới
Nhập thông tin sản phẩm

Nhập vào tên sản phẩm, Giá sản phẩm, Mã sản phẩm …..
Chọn danh mục đăng : Click vào Click để chọn danh mục và chọn dạnh mục sản phẩm bạn muốn đăng
sản phẩm vào
Chú ý:
Với nhưng mục có đánh dấu * thì bắt buộc phải nhập thông tin, không đánh dấu * thì không bắt buộc
phải nhập thông tin
Nếu không muốn nhập giá sản phẩm thì click chọn vào ô Giá liên hệ
Nếu trong phần chọn Hãng sản xuất mà không có nhà sản xuất phù hợp thì click vào Thêm hãng sản
xuất mới để thêm vào hãng sản xuất mới

Đăng ảnh sản phẩm

Click chuột vào nốt Tải lên hệ thống chuyển đến giao diện đăng ảnh sản phẩm

Chọn thư mục chứa ảnh . Click chột vào Thêm file → Chọn file → Tìm đến file lưu ảnh trên máy của
bạn, chọn ảnh → Click vào Tải lên tất cả
Khi hoản thành việc tải ảnh từ máy lên hệ thống. Click chuột phải vào ảnh và click chuột vào Chọn

hoặc nháy đúp chuột vào ảnh hệ thống sẽ tự động chèn ảnh đó vào phần Ảnh sản phẩm. Bạn có thể
đăng nhiều ảnh sản phẩm cùng một lúc bằng cách giữ phím Ctrl và click chuột chọn ảnh
Chú ý : Tính năng đăng nhiều ảnh cùng một lúc chỉ được hỗ trợ ở gian hàng đã nâng cấp lên premium
Hoàn thành đăng ảnh sản phẩm :

Trong phần Ảnh sản phẩm bạn có thể nhập vào những thông tin như : Tên ảnh , Miêu tả ảnh. Click
chọn Thêm để tiếp tục đăng thêm ảnh, Click Xóa để xóa ảnh. Trong phần Ảnh chính chọn bất ky một
ảnh làm ảnh đại diện sản phẩm “Hệ thống tự động chọn ảnh trên cùng làm ảnh chính”
Miêu tả sản phẩm

Nhập thông tin miêu tả sản phẩm
Thuộc tính sản phẩm : Phần này bạn có thể nhập thông tin hoặc để trống

Khi đã hoàn thành việc nhập thông tin cho sản phẩm bạn click vào Lưu sản phẩm hoàn tất việc đăng
sản phẩm
Chú ý: Khi đăng sản phẩm những mục có đánh dấu * thì bắt buộc bạn phải nhập thông tin vào. Những
mục không có đánh dấu * thì bạn có thể nhập hoặc không nhập thông tin

II.

Quản lý sản phẩm

Chức năng này giúp bạn quản lý những sản phẩm đã đăng lên gian hàng
Từ trang Quản trị gian hàng bạn click vào Quản lý sản phẩm

.

Trang Quản lý sẩn phẩm

Bạn lọc sản phẩm bằng cách chọn Danh mục sản phẩm , Danh mục con , Chọn hãng sản xuất hoặc
nhập tên sản phẩm và click vào Tìm kiếm
Chọn tất cả : Check vào Chọn tất cả để chọn tất cả sản phẩm trong trang hiện tại
Xóa tất cả : Click chuột vào Xóa tất cả để xóa tất cả sản phẩm trong trang hiện tại
Sửa giá: Nhập giá mới vào ô Giá “Có nhập sửa giá nhiều sản phẩm cùng một lúc” và click vào Sửa giá
Click vào Sửa để sửa thông tin sản phẩm hoặc cập nhật thông tin sản phẩm
Click vào Xóa để xóa sản phẩm khỏi gian hàng
Click vào Làm mới để làm mới sản phẩm. Mỗi lần làm mới sản phẩm sản phẩm sẽ được hiện trên trang
chủ hệ thống website DIVIVU
Click vào Ẩn/Hiện : để ẩn hoặc hiện sản phẩm đó trên trang web

III. Hộp sản phẩm tiêu điểm
Chúc năng Hộp sản phẩm tiêu điểm giúp bạn tạo thêm những hộp tiêu điểm chứa sản phẩm trên trang
chủ gian hàng và quản lý những hộp sản phẩm tiêu điểm đã tạo trên gian hàng
Từ trang Quản trị click vào Hộp sản phẩm tiêu điểm

Giao diện Hộp sản phẩm tiêu điểm

Tiêu đề : Nhập vào tên của hộp tiêu điểm muốn tạo
Vị trí sắp xếp : Nhập vào số thứ tự của hộp sản phẩm tiêu điểm
Mẫu giao diện : Chọn mẫu giao diện cho hộp sản phẩm tiêu điểm
Click vào Tạo hộp tiêu điểm để hoàn thành việc tạo hộp sản phẩm tiêu điểm
Click vào Sửa để sửa hộp sản phẩm tiêu điểm đã tạo trên gian hàng
Click vào Xóa để xóa hộp tiêu điểm đã tạo trên gian hàng

IV.

Sản phẩm tiêu điểm

Chức năng Sản phẩm tiêu điểm giúp bạn đăng sản phẩm lên những hộp sản phẩm tiêu điểm đã tạo và
quản lý những sản phẩm đã đăng lên hộp sản phẩm tiêu điểm.
Từ trang Quản trị click vào Sản phẩm tiêu điểm

Giao diện trang Sản phẩm tiêu điểm

Click vào Thêm sản phẩm tiêu điểm để thêm sản phẩm mới vào hộp tiêu điểm
Giao diện Thêm sản phẩm tiêu điểm

Click vào Chọn danh mục và chọn danh mục có sản phẩm muốn đăng vào hộp sản phẩm tiêu điểm
Click vào Chọn hộp tiêu điểm để chọn hộp sản phẩm tiêu điểm muốn đăng sản phẩm lên
Cuối cùng click vào Lưu tiêu điểm để hoàn thành việc đăng sản phẩm vào hộp tiêu điểm
Chú ý: Nếu muốn gỡ bỏ sản phẩm khỏi hộp sản phẩm tiêu điểm bạn làm như sau
Từ trang Sản phẩm tiêu điểm tại mục Chọn hộp tiêu điểm bạn click vào và chọn hộp sản phẩm muốn
gỡ bỏ sản phẩm

Chọn sản phẩm muốn gỡ bỏ khỏi hộp tiêu điểm và click vào Gỡ tiêu điểm đã chọn

V.

Banner / Quảng cáo

Chức năng Banner/Quảng cáo giúp bạn đăng ảnh banner quảng cáo và quản lý những ảnh banner quảng
cáo trên gian hàng của bạn
Từ trang Quản trị click vào Banner/Quảng cáo

Giao diện Quản lý banner quảng cáo đã đăng

Click vào Sửa để sửa banner quảng cáo đã đăng lên gian hàng
Click vào Xóa để xóa banner quảng cáo đã đăng lên gian hàng
Click vào Đăng Banner/Quảng cáo mới để đăng banner quảng cáo trên gian hàng
Giao diện Đăng Banner/Quảng cáo

Nhập hình ảnh : Click vào nút Tải lên “Quy trình đăng ảnh banner quảng cáo tương tự như quy trình
đăng ảnh sản phẩm ”
Đường dẫn URL: Nhập vào địa chỉ web mà bạn muốn link tới khi click vào Banner
Thứ tự quảng cáo : Nhập vào số thứ tự hiển thị của banner quảng cáo trên trang web
Vị trí đặt quảng cáo : Chọn vị trí hiển thị của banner quảng cáo trên trang web
Mục đăng : Click chọn trang bạn muốn đăng banner quảng cáo
Click vào Lưu quảng cáo để hoàn tất quá trình đăng banner quảng cáo

VI. Đăng bài viết
Chức năng này giúp bạn đăng những bài viết, tin tức lêm mục Tin tức trên gian hàng
Để đăng bài viết lên gian hàng bạn thực hiện 2 bước sau

1.

Tạo danh mục tin trên gian hàng

Từ trang Quản trị click vào Quản lý danh mục ==> Click Thêm danh mục ==> Click chọn Thêm danh
mục bài viết

Giao diện Thêm danh mục bài viết

Tên danh mục : Nhập vào tiêu để của danh mục tin
Thứ tự hiển thi : Nhập số thứ tự của danh mục tin
Thuôc menu : Chọn Tin tức
Click vào Lưu danh mục để hoàn tất việc tạo danh mục tin tức trên gian hàng
Hoàn thành việc tạo danh mục tin trên gia hàng bạn thực hiện đăng tin lên gian hàng

2.

Đăng bài viết lên gian hàng

Từ trang Quản trị click vào Đăng bài viết

Giao diện Đăng bài viết mới

Tiêu để tin: Nhập vào tiêu để của bài viết
Click vào Chọn danh mục và chọn danh mục tin cần đăng bài viết lên
Tin vắn tắt : Nhập vào vài dòng vắn tắt về tin tức cần đăng

Click chuột vào Tải lên để đăng ảnh đại diện cho bài viết
Đặt tiêu đề ảnh tại ô Tiêu để cho ảnh
Chèn đoạn mã viedeo clip từ những website chia sẻ video clip nếu có vào mục Video nhúng gửi
kèm(nếu có
Click vào Đăng tin bài để hoàn tất quá trình đăng bài viết lên gian hàng

VII. Quản lý bài viết

Chức năng này giúp bạn quản lý nhưng bài viết đã đăng lên gian hàng
Từ trang Quản trị click vào Quản lý bài viết

Giao diện trang Quản lý bài viết đã đăng

Lọc bài viết bằng cách chọn danh mục đã đăng bài viết và khoãng thời gian đăng bài
Click Sửa để sửa bài viết đã chọn
Click Xóa để xóa bài viết đã chọn

VIII.

Sản phầm khuyến mãi

Chức năng này giúp bạn đăng những sản phẩm khuyến mãi lên hệ thống DIVIVU, đồng thời cũng giúp
bạn quản lý những sản phẩm đã đăng khuyến mãi
Từ trang Quản trị click vào Sản phẩm khuyến mãi

Giao diện trang Quản lý sản phẩm khuyến mãi

Click vào Chọn tất cả và Xóa tất cả để xóa hết sản phẩm khuyến mãi trên trang hiện tại
Nhập giá mới vào ô Giá khuyến mãi và click vào Sửa giá để sửa giá nhanh cho sản phẩm khuyến mãi
Click vào Làm mới để làm mới sản phẩm khuyến mãi đã được chọn trên hệ thống DIVIVU
Click vào Kích hoạt để kích hoạt sản phẩm khuyến mãi đang ở trạng thái Không kích hoạt đã được
chọn
Click Sửa để sửa lại thông tin chi tiết cho sản phẩm khuyến mãi
Click Xóa để xóa sản phẩm khuyến mãi
Click vào Đăng sản phẩm khuyến mãi mới để đăng sản phẩm khuyến mãi mới lên hệ thống DIVIVU
Giao diện Đăng sản phẩm khuyến mãi

Click vào Danh mục sản phẩm chọn danh mục có sản phẩm muốn đăng khuyến mãi
Click vào Danh mục con nếu có
Click vào Chọn hãng sản xuất chọn hãng sản xuất có sản phẩm muốn đăng khuyến mãi
Click vào Nhập tên sản phẩm chọn sản phẩm muốn đăng khuyến mãi
Nhập những thông tin như ngày bắt đầu, ngày kết thúc, giá khuyến mãi, số lượng sản phẩm khuyến mãi
vào các ô tương ứng
Trạng thái có thể chọn Kích hoạt hoặc Không kích hoạt

Nhập vào thông tin chi tiết của chương trình khuyến mãi và click vào Lưu khuyến mãi để hoàn tất quá
trình đăng sản phẩm khuyến mãi

IX. Sản phẩm đấu giá
Chức năng này giúp bạn đăng những sản phẩm đấu giá lên hệ thống DIVIVU và quản lý những sản
phẩm đã đăng đấu giá.
Từ trang Quản trị click vào Sản phẩm đấu giá

Giao diện Quản lý sản phẩm đấu giá

Lọc sản phẩm đã đấu giá bằng cách click chọn Danh mục sản phẩm , click Danh mục con nếu có, click
Chọn hãng sản xuất. Hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm
Click Chọn tất cả và click Xóa tất cả để xóa hết sản phẩm đã đấu giá trên trang hiện tại
Click Làm mới để làm mới sản phẩm đấu giá đã được chọn
Click vào Kích hoạt để kịch hoạt sản phẩm đấu giá đang ở trang thái Không kích hoạt
Click Xóa để xóa sản phẩm đấu giá đã chọn
Click Đăng sản phẩm đấu giá mới để đăng sản phẩm đấu giá mới lên hệ thống DIVIVU
Giao diện Đăng sản phẩm đấu giá mới

Click vào Danh mục sản phẩm và chọn danh mục sản phẩm có sản phẩm muốn đăng đấu giá
Click vào Danh mục con nếu có danh mục con

Click vào Chọn hãng sản xuất và chọn hãng sản xuất sản phẩm đăng đấu giá
Click vào Nhập tên sản phẩm và chọn sản phẩm muốn đăng đấu giá
Nhập vào thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, giá khởi điểm, giá sàn, bước giá mặc định vào các ô
tương ứng
Click vào Trạng thái có thể chọn Kích hoạt hoặc Không kích hoạt

Nhập thông tin chi tiết của chương trình đấu giá và click vào Lưu đấu giá để hoàn thành việc đăng sản
phẩm đấu giá mới

X.

Sản phẩm quà tặng

Chức năng này giúp bạn đăng sản phẩm trên gian hang vào mục sản phẩm quà tặng trên hệ thống
DIVIVU và quản lý những sản phẩm đã đăng vào mục quà tặng
Từ trang Quản trị click chuột vào Sản phẩm quà tặng

Giao diện trang Quản lý sản phẩm quà tặng

Click Chọn loại sản phẩm quà tặng chọn danh mục quà tặng đã đăng sản phẩm quà tặng
Click chọn sản phẩm và click vào Gỡ sản phẩm đã chọn để gỡ bỏ sản phảm quà tặng khỏi mục quà
tặng
Click vào Thêm sản phẩm quà tặng để đăng sản phẩm quà tặng lên hệ thống DIVIVU
Giao diện Thêm sản phẩm quà tặng
Click vào Danh mục sản phẩm và chọn danh mục sản phẩm có sản phẩm muốn đăng lên quà tặng
Click vào Chọn danh mục con nếu có
Click vào Loại quà tặng và chọn danh mục loại quà tặng muốn đăng sản phẩm quà tặng
Click vào Thêm vào quà tặng để hoàn tất quá trình đăng sản phẩm quàn tặng lên hệ thống DIVIVU

C. Cấu hình website
I.

Cấu hình cơ bản

Chức năng Cấu hình cơ bản giúp bạn quản lý cũng như chỉnh sửa những thông tin, tính năng cơ bản
trên gian hàng. Bạn có thể thay đổi thông tin gian hàng, chình sửa thông tin liên hệ, cập nhật vị trí trên
bản đồ , chình sửa thông tin ở cuối trang web, chèn nick hỗ trợ trực tuyến vào gian hàng, chèn liên kết
website
Từ trang Quản trị click vào Cấu hình cơ bản

1.

Cấu hình chung

Trong Cấu hình chung có những Tab
a.
Tab Cấu hình cơ bản

Bạn thay đổi, cập nhật thông tin gian hàng của bạn ở phần này
Tên gian hàng : Bạn có thể nhập tên gian hàng mới thay thế tên gian hàng cũ
Bạn khai báo những thông tin liên hệ vào những ô tương ứng
Nhập vào câu Slogan và địa chỉ Website nếu có
Icon Website : Click vào Browse tìm đến file chứa ảnh làm icon website. “Chức năng này chỉ áp dụng

trên những gian hàng đã nâng cấp lên Premium”
Logo/Biểu tượng : Click vào Browse tìm đến file chứa ảnh chọn làm logo
Bạn có thể ẩn những hộp chức năng trên gian hàng bằng cáp click chọn vào hộp tương ứng
Bạn có thể hỗ trợ DIVIVU băng cách cho phép DIVIVU treo quảng cáo trên trang của bạn. Nếu bạn
không đồng ý thì click vào Không cho phép DIVIVU treo quảng cáo
Để tăng độ bảo mật cho gian hàng bạn có thể Bật chế độ đăng nhập hai cấp
b.
Tab Hiển thị

Số lượng sản phẩm trong hộp sản phẩm mới lên, xem nhiều, mua nhiều nhất : Bạn nhập vào số lượng
sản phẩm bạn muốn hiện thị trong những hộp sản phẩm đó
Số lượng sản phẩm trên 1 trang : Nhập số lượng sản phẩm bạn muốn hiển thị trên 1 trang sản phẩm
Số lượng bài viết trên 1 trang: Nhập vào số lượng bài viết bạn muốn hiển thị trên 1 trang bài viết
Chế độ hiển thị danh mục sản phẩm mặc định : Chọn cách hiển thị Danh sách hoặc Hình thu nhỏ
Nhạc nền website : Click vào biểu tượng chèn file
Chọn tính năng lập lại nhạc nền hoặc tắt
Click vào Lưu thông tin để hoàn tất
c.
Tab Hỗ trợ SEO

và up file nhạc lên

Để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên gian hàng hệ thống DIVIVU có hỗ trợ bạn một số công cụ như
Sitemap: Site map (sơ đồ của một website) là một danh lục liệt kê tất cả các mục thông tin trên trang
web của bạn cùng sự mô tả ngắn gọn cho các mục thông tin đó. Site map nên được sử dụng dễ dàng
trong việc thực hiện tìm kiếm nhanh để tìm ra thông tin cần thiết cũng như trong việc di chuyển thông
qua các đường link trên website của bạn. Site map nên là một sơ đồ hoàn hảo nhất của website. Site
map là sự cần thiết cho trang web của bạn để đạt được một vị trí cao trong các hệ thống tìm kiếm, bởi
vì các hệ thống tìm kiếm đánh giá rất cao cho các trang web có một sơ đồ điều hướng truy cập website.
Bạn xem hướng dẫn tạo Sitemap tại link sau : http://www.divivu.com/Tro-giup/Thanh-vien/Thanhvien/Huong-dan-tao-Sitemap-tren-he-thong-website-DIVIVU-458-51-51.html
Google analytics: Google Analytic là một công cụ phân tích Website được cung cấp bởi Google. Đây
được xem là công cụ rất hiệu quả dành cho những Webmaster và những người làm SEO khi muốn
thông kê những thông tin về website của mình. Bạn xem hướng dẫn đăng ký google analytics tại link
sau : http://www.divivu.com/Tro-giup/Thanh-vien/Thanh-vien/Huong-dan-gan-cong-cu-GoogleAnalytics-vao-website-dang-ky-o-DIVIVU-457-51-51.html
Thống kế Alexa: Alexa Rank là thước đo mức độ phổ biến của website . Click chuột vào Hiển thị bảng
thống kê Alexa để hiển thị thống số Alexa trên website
Từ khóa (Keywords): Nhập vào từ khóa để hỗ trợ việc tìm kiếm
d.
Tab Xác thực website :

Google WebMaster Tools được xem như một công cụ hỗ trợ quản lý website hiệu quả mà Google cung
cấp cho cộng đồng Webmaster nói chung và với các Seoer nói riêng khi thực hiện chiến dịch SEO.
Bạn xem hướng dẫn xác thực website trong Google WebMaster Tool tại link sau :
http://www.divivu.com/Tro-giup/Thanh-vien/Thanh-vien/Huong-dan-xac-thuc-Website-dang-ky-trenhe-thong-DIVIVU-456-51-51.html

2.

Thông tin liên hệ

Chức năng này cho phép bạn nhập, chỉnh sửa thông tin liên hệ trên gian hàng của bạn
Từ trang Cấu hình cơ bản click vào Thông tin liên hệ

Nhập thông tin liên hệ vào mục Thông tin thêm và click Lưu liên hệ để hoàn tất

3.

Bản đồ

Chọn địa điểm và nhập vào địa chỉ vào ô Tìm nhanh để tìm nhanh đến vị trí trên bản đồ
Click chuột vào vị trí trên bản đồ và click vào Lưu địa chỉ

4.

Dòng cuối trang

Chức năng này cho phép bạn tùy chỉnh thông tin dòng cuối trang gian hàng
Từ trang Cấu hình cơ bản click chọn Dòng cuối trang

Giao diện Sửa thông tin dòng cuối trang web

Bạn soạn thảo thông tin cần sửa dòng cuối trang web và click vào Lưu thông tin để hoàn tất

5.

Hỗ trợ trực tuyến

Chức năng này giúp bạn add nick vào phần hỗ trợ trực tuyến trên gian hàng
Từ trang Cấu hình cơ bản click vào Hỗ trợ trực tuyến

Giao diện Sửa thông tin hỗ trợ trực tuyến

Nhập vào tiêu để nick , nicknam và chọn giao thức “Yahoo hoặc Skype”
Click Thêm để tiếp tục quá trình add nick
Click Xóa để xóa nick
Click Lưu hỗ trợ để hoàn tất quá trình Sửa thông tin hỗ trợ trực tuyến

6.

Liên kết website

Chức năng này giúp bạn gắn link của những trang web khác vào mục Liên kết website trên gian hàng
Từ trang Cấu hình cơ bản click vào Liên kết website

Giáo diện Sửa liên kết website Nhập vào tên liên kết, Liên kết(URL)
Click vào Thêm để tiếp tục quá trình nhập liên kết website
Click Xóa để xóa liên kết web
Click Lưu liên kết để hoàn tất quá trình Sửa liên kết website

II.

Thông báo trên trang chủ

Chức năng này cho phép bạn nhập, chình sửa những thông tin bạn muốn hiển thị ở trên Trang chủ gian
hàng
Từ trang Quản trị click vào Thông báo trên trang chủ

Giao diện Sửa thông tin thông báo

Nhập vào những thông tin muốn hiển thị trên Trang chủ của gian hàng và click vào Lưu thông báo để
hoàn tất

III. Quản lý đơn đặt hàng
Chức năng này giúp bạn quản lý những đơn hàng mà khách hàng đã mua hàng trên gian hàng của bạn
Từ trang Quản trị click chuột vào Quản lý đơn hàng

Giao diện Quản lý đơn đặt hàng

Tình trạng đơn hàng : Click vào để xem đơn hàng Đơn hàng chưa duyệt hoặc Đơn hàng đã duyệt
Lọc
các đơn hàng trong khoản thời gian Từ ngày - Đến ngày
Click
để Duyệt đơn hàng
Click

IV.

để Xóa đơn hàng

Phân quyền quản trị

Chức năng này giúp bạn add thêm ueser và phân quyền quản trị cho user đó. Bạn quản lý những user
đã add vào gian hàng trong chức năng này
Từ trang Quản trị click chuột vào Phân quyền quản trị

Giao diện Phân quyền quản trị gian hàng

Tên đăng nhập được truy cập : Nhập vào tên user muốn phân quyền quản trị
Click chọn các quyền muốn phân cho user và click vào Lưu phân quyền để hoàn tất
Quản lý những user đã add vào Phân quyền quản trị ở phần Danh Sách Người Dùng Được Phép Quản
Trị Gian Hàng

V.

Quản lý tên miền

Chức năng này cho phép bạn gắn tên miền riêng vào gian hàng và quản lý những tên miền đã gắn vào
gian hàng. Chức năng này chỉ được áp dụng trên những gian hàng đã nâng cấp lên Premium hoặc tên

miền riêng được mua từ hệ thống http://www.xdata.vn
Từ trang Quản trị click chuột vào Quản lý tên miền

Giao diện của phần Gắn tên miền riêng

Nhập tên miền cần gắn vào gian hàng vào ô Tên miền và click vào Thực hiện hoàn thành việc gắn tên
miền vào gian hàng
Các tính năng trong Danh Sách Tên Miền Đã Gán
Tên miền chính : Click Bật để chọn tên miền đó là tên miền chính
Trạng thái : Có thể chọn trạng thái Hoạt động hoặc Vô hiệu
Hủy bỏ : Click vào Hủy bỏ để xóa tên miền. Tên miền sẽ không được gắn vào gian hàng nữa
Check vào ô Bật chế độ chuyển tiếp về tên miền chính “Khi bật chức năng này, truy cập vào địa chỉ
gian hàng của bạn sẽ được tự động chuyển về tên miền chính mà bạn đã chọn ở trên”

VI. Quản lý danh mục
Chức năng này cho phép bạn tạo các danh mục trên gian hàng và quản lý những danh mục đó
Từ trang Quản trị click vào Quản lý danh mục

Giao diện phần Quản lý danh mục

Click chuột vào Thêm danh mục có các lựa chọn Thêm danh mục gốc , Thêm danh mục sản phẩm ,
Thêm danh mục bài viết
Chú ý : Tính năng Thêm danh mục gốc chỉ được hỗ trợ trên gian hàng đã nâng cấp lên Premium
Bạn có thể Thêm, Sửa, Xóa các danh mục trong bảng Tên danh mục. Những tính năng này chỉ được hỗ
trợ trên gian hàng đã nâng cấp lên Premium

VII. Bảng điều khiển cá nhân
Bảng điều khiển cá nhân là phần hỗ trợ cho phép bạn tùy chỉnh, cập nhật thông tin cá nhân, thông tin
bảo mật. …
Truy cập vào Bảng điều khiển cá nhân
Từ trang quản trị gian hàng click vào Bảng điều khiển cá nhân

Trong Bảng điều khiển cá nhân có những tính năng

Click vào Hồ sơ của tôi để xem và sửa thông tin cá nhân của bạn
Click vào Đổi mật khẩu để đổi mật khẩu đăng nhập của bạn
Click vào Hộp thư _ Tin nhắn để gửi thư
Click vào Lịch sữ mua hàng để xem lịch sữ mua hàng trên DIVIVU
Click vào Lịch/Công việc để xem lịch và đặt lịch
Click vào Tài khoản chính để khai báo tài khoản ngân hàng trên gian hàng
Click vào Tạo website để tạo một trang web miễn phí trên DIVIVU
Chú ý : Hệ thống chưa hỗ trợ những chức năng Tài khoản thưởng, Duyệt yêu cầu hệ thống
Trong phần Quản trị gian hàng click vào Tên gian hàng để vào phần quản trị của gian hàng

VIII.

Thanh viên

Chưc năng này cho phép bạn quản lý những thành viên đăng ký trực tiếp trên gian hàng của bạn “Chức
năng này chỉ được hỗ trợ trên những gian hàng đã nâng cấp lên Premium ”
Trong trang Quản trị gian hàng click vào Thành viên

Giao diện của trang Danh sách thành viên đăng ký

Click vào Sửa quyền để cấp hoặc sửa quyền cho Tên truy cập tương ứng

IX. Thay đổi giao diện
Chưc năng này cho phép bạn chọn thay đổi giao diện gian hàng, bằng những giao diện gian hàng mà hệ
thống DIVIVU cung cấp
Từ trang quản trị gian hàng click vào Thay đổi giao diện

Hệ thống DIVIVU đã cung cấp các mẫu gian hàng bạn chỉ việc click chọn và lưu lại

X.

Tùy chỉnh giao diện

Chức năng Tùy chỉnh giao diện “Chỉ được hỗ trợ trên những gian hàng đã nâng cấp lên premium” giúp
bạn tùy chỉnh giao diện gian hàng theo ý của bạn
Từ trang quản trị gian hàng click vào Tùy chỉnh giao diện

Giao diện phần Tùy chình giao diện

Click vào những mục tương ứng để tùy chỉnh mục đó bằng những công cụ hệ thống DIVIVU đã hỗ trợ
Click vào Khôi phục mặc định để trở về giao diện mặc định ban đầu mà hệ thống DIVIVU cung cấp
Click vào Làm lại từ đầu để quay lại từ đầu các bước tùy chỉnh
Click vào Xem trước để xem trước giao diện bạn mới tùy chỉnh
Click vào Hoàn thành để lưu lại giao diện bạn đã tùy chỉnh
Nâng cấp website
Chức năng này cho phép bạn đăng ký nâng cấp gian hàng miễn phí lên gói gian hàng trả phí “Premium
”
Từ trang quản trị gian hàng click vào Nâng cấp website

Link đến trang đăng ký nâng cấp website

Click vào Đăng ký dịnh vụ
Hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập

Bạn đăng nhập bằng tên đăng nhập đã đăng ký ở DIVIVU

Thời gian đăng ký : Bạn có thể chọn thời gian đăng ký gói premium
Tên website nâng cấp : Chọn website bạn muốn nâng cấp
Nhập đầy đủ thông tin trong phần Đăng ký dịch vụ cho
Khi hoàn thành việc nhập thông tin thì click vào Đặt mua

Chọn hình thức thanh toán
Trong phần Ghi chú đơn hàng có thể nhập thông tin hoặc để trông
Click vào Tiếp tục

Trong phần Xác nhận đơn hàng bạn kiểm tra lại một lần nữa. Nếu có sai sót thì click vào Sản lại. Nếu
thông tin đã đúng rồi thì click vào Thực hiện

Click vào Kết thúc để hoàn thành các bước đăng ký Nâng cấp website

