
Tiện ích “Bộ đếm quảng cáo”. 
 

1. Công dụng của tiện ích:  

Cho phép quản trị viên theo dõi được số lần các quảng cáo trong website hiể thị và số lần người dùng nhấn vào 

xem nội dung quảng cáo. Tiện ích giúp người quản trị cập nhật được hiệu quả các quảng cáo khác nhau trên 

site từ đó điểu chỉnh nội dung quảng cáo theo hướng phù hợp với thị hiếu người xem. 
 
2. Hoạt động của tiện ích: 

Sau khi cài đặt thành công tiện ích Bộ đếm quảng cáo vào website, trong mục quản lý “Banner/Quảng cáo” sẽ 

có thêm một cột hiện số lần “Xem” và “Nhấn” tức số lần hiển thị quảng cáo và số lần người dùng nhấn trực 

tiếp vào các quảng cáo. 
 
3. Trình tự thực hiện cài đặt tiện ích: 

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 3: Cài đặt tiện ích vào website. 

Sau khi hội nhập trang tổng quan ==> Chọn cài đặt ==> Tiện ích ==> vào mục “Tất cả” tiện ích và cài đặt tiện 

ích “Bộ đếm quảng cáo”. 

 

Bước 4: Kiểm tra hoạt động của tiện ích. 

 Sau khi cài đặt thành công tiện ích vào website, để theo dõi lượng người dùng xem quảng cáo và số lần các 

quảng cáo hiển thị bạn vào mục “Nội dung” ==> “Banner/Quảng cao” ==>  tại danh sách các banner/quảng 

cáo sẽ hiển thị số lần “Xem” và số lần “Nhấn”. 
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Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan 
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