
Tiện ích “Hội nhập thành viên”. 
 

1. Hội nhập thành viên là gì? 

Hội nhập là thao tác liên kết giữa người sử dụng và website. Hội nhập vào website là hình thức để hệ thống 

website xác nhận thành viên. 

Thành viên website là gì? 

Những người dùng ghi danh làm thành viên của website sẽ được hệ thống chấp nhận “tên truy cập” và “mật 

mã”, bất cứ người dùng nào có một tên thành viên và mật mã để truy cập vào website được xem là thành viên 

website. 

 Một người dùng khi trở thành thành viên website, họ sẽ có quyền thực hiện một số thao tác (các thao tác này 

tùy người admin website sẽ thiết lập) như tải các tài nguyên trong website về, đưa các tài nguyên lên website, 

hoặc đóng góp ý kiến, bài viết  v.v.. 

2. Công dụng của tiện ích “Hội Nhập Thành Viên”. 

 Tiện ích cho phép cài đặt công cụ để người dùng ghi danh thành viên và hội nhập trên giao diện website. Tiện 

ích tạo sự tiếp cận thân thiết với người dùng 

3. Hoạt động của tiện ích. 

Sau khi tiện ích được cài đặt thành công vào website, ngoài layout sẽ hiển thị nút “Hội nhập- Ghi danh” để 

người dùng sử dụng. 



 

 

Trình tự thực hiện cài đặt tiện ích. 

 Bước 1: Truy cập trang tổng quan. 

 Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN cms 3.0 để hội nhập trang quản trị. 
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==> Nhập tên truy cập ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”. 
 

 

Bước 2: Cài đặt tiện ích “Hội Nhập Thành Viên” vào website. 

Chọn danh mục “Cài đặt”  ==>  Chọn “Tiện ích”  ==>  Chọn “Tất cả”  ==>  tìm kiếm tiện ích “Hội nhập thành 

viên-1.0.0”  ==>  chọn nút “Miễn phí” để cài đặt tiện ích vào website. 
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Bước 3: Cài đặt tiện ích “Thanh công cụ”. 

Đối với tiện ích “Hội Nhập Thành Viên” để nút “Hội Nhập- Ghi Danh” hiển thị ngoài layout website, chúng ta 

cần phải cài đặt đồng thời tiện ích “Thanh công cụ”. 

Thanh công cụ là thanh hiển thị các chức năng như tìm kiếm, chat, mạng xã hội và hội nhập-ghi danh v.v... 

Thiếu tiện ích này, tiện ích Hội nhập thành viên không thể hoạt động. 

==> Chọn mục "cài đặt" ==> Vào thư mục "tiện ích" ==>  chọn “Tất cả danh sách cài đặt”==> tìm chọn tiện 

ích “Thanh công cụ”==> Chọn nút “Miễn Phí”==> “Cài đặt”==> “đồng ý”. 

http://cms.vnvn.com/images/file/ndBPyk-D0ggBAKhq/ho-tro-quan-tri-thiet-ke-website-vnvn-cms-3-0-tien-ich-hoi-nhap-thanh-vien-04.jpg


 

Bước 4: Tạo thanh công cụ chứa Nút Hội Nhập- Ghi Danh. 

Sau khi cài đặt thành công 2 tiện ích trên ==> trong mục cài đặt sẽ hiển thị thêm mục “Thanh công cụ”. 
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==> Chọn mục Thanh công cụ ==> Chọn “tạo mới”. 
 

 

==>  Đặt tên và lưu thanh công cụ. 
 

 

Bước 5: Tạo nút “Hội nhập”. 

Sau khi lưu thành công thanh công cụ ==> tiếp tục lựa chọn vị trí đặt nút “Hội Nhập” trên cho website (trái-

giữa hoặc bên phải) ==> Nhấn vào lệnh “Thêm”. 
 

 

==> Chọn thêm thanh hội nhập. 
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==> Nút Hội Nhập-Ghi Danh hiển thị tại layout website. 

 

Bên trên là hướng dẫn chi tiết thêm tiện ích “Hội Nhập-Ghi Danh” chúc các bạn thực hiện thành công! 
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Mọi thắc mắc về quản trị website VNVN CMS 3.0 hay phản hồi ý kiến vui lòng để lại cho chúng tôi tại 

forum.vnvn.com 

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

http://forum.vnvn.com/
http://cms.vnvn.com/p102/

