
HƯỚNG DẪN CHÈN VIDEO TỪ TRANG DỊCH VỤ CHIA SẺ VIDEO 
 
Bài viết hướng dẫn bạn chèn một đoạn video từ các trang: Youtube, Video và Dailymotion vào một bài viết 

của Website CMS 3.0. 
 
Bước 1: Hội nhập trang quản trị. 
 
Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN cms 3.0 để hội nhập trang quản trị ==> Nhập 

tên truy cập   ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”. 
 

 
 
Bước 2: Hội Nhập Trang Tổng Quan 
 
Nhập tên truy cập=> Nhập mật mã đã ghi danh => “Hội Nhập”. 
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Bước 2: Vào mục “Nội Dung” bài viết để chỉnh sửa. 
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Bước 3: Sổ thư mục Chèn => Chọn “Video/Audio”. 
 
Lúc này khung chứa đường dẫn Video để chèn vào bài viết sẽ xuất hiện. 
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Bước 4: Sao chép đường dẫn Video từ trang chia sẻ chứa video của bạn. 
 
Để lấy đường link video cần thêm vào bài viết. Bạn mở một tab mới vào trang dịch vụ chia sẻ video (trong bài 

hướng dẫn này chúng tôi chọn Youtube) => Coppy đường Link video cần thêm vào bài viết. 
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Dán đường dẫn của video vào ô “Đường dẫn” => tùy chỉnh kích cỡ và các thiết lập khác cho video. 
 

 
 
Các thiết lập cơ bản bao gồm:  

 Loại Media: chọn Video. 
 Kích thước: tùy chỉnh kích cỡ hiển thị của Video trong bài viết. 
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 Tự động chạy: chọn nếu muốn video tự phát khi mở bài viết. 
 Lặp lại: chọn nếu muốn video tự động phát lại nhiều lần khi đang theo dõi bài viết. 
 Canh lề: vi trí video hiển thị trên bài viết ( trái –giữa- phải hoặc không canh lề). 
 Khoảng cách: chọn khoảng cách giữa video và text của bài viết. 

Bước 5: Lưu để cập nhật video vào bài viết. 
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Video hiển thị thành công trên bài viết. 

 
Xem thêm hướng dẫn tải video lên tài nguyên http://cms.vnvn.com/p102a118/b-tai-video-len-tai-nguyen  

 

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan 
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