
Hướng dẫn đưa file pdf vào bài viết trên website VNVN CMS 3.0 

Đưa file pdf vào bài viết : Tải file pdf gián tiếp vào bài viết (file pdf sẽ hiển thị dạng link 

liên kết trong bài viết). 

Cách này cho phép chúng ta đưa file pdf lên bài viết nhưng chỉ hiển thị theo dạng link liên kết trong bài viết, 

khi muốn xem nội dung của file phải chọn vào link đính kèm này. 

Trình tự thực hiện. 

 
Bước 1: Hội nhập vào trang tổng quan website new V3.0 của bạn! (Tất cả các hoạt động đăng tải tài 

nguyên chỉ có người quản trị mới có quyền thực hiện được.) 

Thêm cụm từ "/siteadmin" vào sau địa chỉ website để vào trang quản trị. 
 

 
 

Nhập tên thành viên => mật mã  => chọn "Hội nhập". 
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Bước 2. Đưa file pdf vào tài nguyên website. 

(Cách thực hiện tương tự như tải ảnh vào tài nguyên: http://cms.vnvn.com/p102a113/05-dua-anh-len-

tainguyen) 

Chọn thư mục tài nguyên -->  chọn nút “tải lên” 

 

Chọn file pdf trong file cá nhân tải lên danh mục tài nguyên. 
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Bước 3. Đưa file PDF vào bài viết. 

Chọn bài viết cần thêm file pdf --> chọn “Nội Dung” bài viết  
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Chọn “biểu tượng tài nguyên” --> chọn file pdf đã tải lên tài nguyên website --> chọn “Thêm” để hoàn tất. 

 

 File pdf được thêm thành công vào bài viết dưới dạng liên kết: 
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 Bước 4: Cài đặt hiển thị cho liên kết file pdf. 

Sau khi thêm file pdf vào bài viết thành công, để cài đặt kiểu hiển thị file pdf bạn chọn trực tiếp vào link pdf --

>  chọn “chỉnh sửa”  -->  sổ mục “đích” --> chọn “mở liên kết trong cửa sổ mới” hoặc “mở liên kết trong cùng 

cửa sổ”. 
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Sau khi hoàn tất các bước trên ==> chọn “Lưu”để cập nhật file pdf vào bài viết. 

 

 Bước 5: Kiểm tra hiển thị của file pdf. 

Trở ra layout website --> chọn bài viết vừa thêm file pdf --> chọn vào link pdf trong bài viết -->  file pdf sẽ 

hiển thị trên cùng cửa sổ hoặc trên một tab mới tùy vào cài đặt của bạn ở bước 4. 

 

Bên trên là trình tự thực hành đưa file pdf vào bài viết dưới dạng link liên kết. Chúc bạn thực hiện thành công! 

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

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