ĐƯA ẢNH VÀO MỤC TÀI NGUYÊN
“Tài nguyên” là nơi lưu trữ tất cả hình ảnh, video của website. Khi muốn chèn ảnh vào bài viết thì trước hết
phải đưa chúng vào danh mục tài nguyên!
Trên trang “Tổng Quan” => Chọn ô “Tài Nguyên” tại 1 trong 2 vị trí theo hình bên dưới.

“Tài nguyên” gồm nhiều thư mục khác nhau như: Articles, Banner, Contact, Media v.v….
=> Chọn “Articles” để lưu trữ ảnh cho bài viết của website

Để tải ảnh mới vào “Articles” có hai cách như sau:

1. Cách 1: Tạo thư mục chứa ảnh trong Articles.
Bước 1: Chọn “Tác vụ” => “Thư mục mới” => Đặt tên cho thư mục mới (lưu ý để quản lý tài nguyên hiệu quả,
nên đặt tên thư mục theo một chủ đề như: Tên trang hiển thị/tên bài viết /hoặc theo ngày tháng đăng bài)

Bước 2: Chọn ảnh tải lên cho thư mục mới.
Nhấn đúp chuột vào thư mục mới tạo => chọn lệnh “Tải lên” từ vị trí 1 hoặc 2 như hình bên dưới.

Bước 3: Chọn ảnh trong tập tin chứa ảnh để tải vào tài nguyên.
Nhấp chuột vào dấu + để liên kết với tập tin chứa ảnh => chọn ảnh => Chọn Open.

Bước 4: Hoàn tất tải ảnh lên thư mục mới.
Chọn “Tải Lên” để hoàn tất tải ảnh vào thư mục mới.

2. Cách 2: Tải ảnh trực tiếp ngoài Articles (không tạo thư mục).
(Cách này nhanh chóng, đơn giản, tuy nhiên sẽ gây khó khăn cho việc quản lý tài nguyên website lâu dài)
Bước 1: Chọn “Tài nguyên” => Articles => Chọn “Tải ảnh” tại vị trí 1 hoặc 2 theo hình bên dưới!

Bước 2: Chọn ảnh từ tập tin => Chọn “Open” để mở ảnh => Chọn “Tải Lên” để hoàn tất.

Hình ảnh sau khi được tải lên sẽ hiển thị ngay bên ngoài Articles!

Sau khi thực hiện thành công tải ảnh lên thư mục “Tài nguyên”! Bạn sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện các thao
tác chỉnh sửa- chèn hình ảnh vào một bài viết!
Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan

