HƯỚNG DẪN TẠO “BĂNG RÔN THEO CHIỀU DỌC”
I: Ứng dụng tiện ích.
Băng rôn theo chiều dọc là một trong những kiểu hiệu ứng quảng cáo trên website. Nội dung hiển thị có thể
là ảnh hoặc đoạn Text (thường là thông báo, tóm tắt tin tức, thông tin liên hệ….) được cài đặt chạy theo chiều
dọc. Vị trí hiển thị thường được cài đặt phía trên hoặc dưới cùng của danh mục trái (phải) tại trang nhà
website.

II. Cài đặt.
Bước 1: Hội nhập trang tổng quan ==> Chọn “Nội Dung” ==> Chọn “Banner Quảng Cáo”.

Bước 2: Chọn “Vùng quảng cáo” ==> Tạo mới vùng quảng cáo.

Bước 3: Thiết lập cài đặt cho quảng cáo mới.

1. Đặt tên vị trí quảng cáo.
2. Chọn kiểu hiển thị qua quảng cáo.
==> Sổ thư mục danh sách hiệu ứng ==> Chọn kiểu hiệu ứng “Băng rôn theo chiều dọc”.

3. Kích thước.
Chọn giá trị bằng 0 tại khung kích thước, kích thước quảng cáo sẽ được hệ thống tự động xử lý phù hợp.
4. Bật kích hoạt.
==> Vị trí quảng cáo chỉ hoạt đông khi được bật kích hoạt.
==> Sau khi thiết lập hoàn tất các cài đặt chọn lưu vị trí quảng cáo.

Bước 4: Thiết lập “Hiệu Ứng” cho vị trí quảng cáo.
Sau khi hoàn tất cài đặt tại mục “Thông Tin” chọn sang mục Hiệu ứng và bắt đầu các thiết lập kiểu hiệu ứng
cho vị trí quảng cáo.

1. Hiệu ứng: Chọn hiệu ứng “Cuộn liên tục” (hình ảnh/ text chuyển đổi liên tục) hoặc “Cuộn từng mục” (hình
ảnh/ text thay phiên nhau hiển thị một thời gian nhất định).
2. Thời gian chuyển đổi: Tùy chon thời gian chuyển đổi nội dung quảng cáo (quyết đinh mức độ di chuyển

nhanh/ chậm của băng rôn).
3. Tốc độ hiệu ứng-thời gian hiển thị của một hình ảnh/đoạn text trong băng rôn (1 băng rôn gồm nhiều ảnh/
đoạn text ): Chỉ thay đổi giá trị này khi chọn kiểu hiệu ứng “Cuộn từng mục”.
4. Tạm dừng khi nhấp chuột: Chọn “Bật” tại ô này khi đưa chuột vào vị trí quảng cáo, băng rôn sẽ ngưng di
chuyển.
5. Chiều cao: Giới hạn chiều cao hiển thị cho toàn băng rôn.
==> Thông thường được chọn từ 250px -> 300px.
==> chọn lưu “Hiệu ứng”.

Bước 5: Chọn mục Banner/Quảng cáo ==> Tạo mới.
Tạo nội dung quảng cáo sẽ hiển thị tai vùng quảng cáo vừa tạo

Bước 6: Thiết lập thông tin cho quảng cáo.

1. Đặt tên cho quảng cáo mới.
2. Vị trí đặt quảng cáo.
==> Chọn vùng quảng cáo đã được tạo tại bước 2.
3. Kích hoạt.
==> Quảng cáo chỉ hoạt động khi được bật kích hoạt.
4. Chọn “Lưu” hoàn tất tạo quảng cáo mới.
Bước 7: Đăng tải nội dung cho quảng cáo mới.
==> Chọn sang mục nội dung ==> chọn file ảnh hoặc đoạn text cần chạy trên băng rôn.

1. Đối với dạng băng rôn ảnh: Chọn tải ảnh từ file cá nhân vào nội dung quảng cáo.

==> Để chỉnh sửa kích cỡ/vị trí ảnh sau khi tải vào nội dung ==> nhấp chuột trực tiếp vào ảnh sẽ hiển thị công
cụ chỉnh sửa ảnh.
==> Chọn lưu để hoàn tất tải ảnh vào nội dung.

2. Đối với băng rôn có nội dung là đoạn text bạn chỉ cần nhập trực tiếp hoặc copy và dán vào khung nội dung.

Bước 8: Cài đặt băng rôn vào bố cục website.

==> Chọn cài đặt ==> Bố cục ==> Mẫu trang nhà
==> Chọn vị trí cần thêm “Băng rôn” ==> Sổ khung lệnh và chọn "Tạo vùng quảng cáo" ==> Nhấn "Thêm" vị trí
quảng cáo đã được tạo.

==> Vùng quảng cáo được thêm thành công tại bố cục website.

==> Băng rôn hiển thị thành công ngoài layout website.

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

