
HƯỚNG DẪN TẠO BANNER, QUẢNG CÁO  

TRÊN WEBSITE ECOMMERCE CỦA VNVN SYSTEM 

https://azvso.com 

Chúc mừng quý vị đã có một Website Ecommerce của VNVN System. Để quản trị website hiệu quả, một trong 

những việc cơ bản nhưng đòi hỏi quý vị phải thực hiện thành thạo là tạo mới hoặc thay đổi Banner/Quảng cáo 

cho website của mình. Một website có hình ảnh phong phú đa dạng cùng với các Banner/Quảng cáo hấp dẫn sẽ 

góp phần quảng bá thương hiệu, sản phẩm của quý vị một cách tốt nhất. Sau đây là hướng dẫn trình tự các thao 

tác tạo mới, chỉnh sửa và xóa Banner/Quảng cáo cho website của quý vị. 

Hội Nhập Layout Admin. 

Thêm cụm từ “/siteadmin” ngay sau tên miền website của quý vị  ==>  điền thông tin vào ô “Username” và 

“Password”  ==>  chọn “Sign in”. 

 

Hội nhập thành công, quý vị sẽ được chuyển đến trang “Manage Orders”: 

 

 

Hội nhập không thành công sẽ xuất hiện thông báo: 

 



 

I. HƯỚNG DẪN TẠO MỚI MỘT BANNER/QUẢNGCÁO: 

1.  Tạo mới một vị trí Banner/Quảng cáo. 

Bước 1: Vào thư mục “Manage Content”  ==>  chọn “Advertise Box”  

 

==> Chọn “Add New”. 

 

 

Bước 2: Thiết lập thông tin hiển thị chi tiết cho vị trí Banner/Quảng cáo mới tại khung “AdvertiseCategory 

ID” 

 

1: Điền tên vị trí Banner/Quảng cáo vào ô “Title”. Check vào ô “Title case” để viết hoa các chữ cái đầu của 

tiêu đề (nếu muốn) 

2: Tùy chọn phạm vi hiển thị cho vị trí Banner/Quảng cáo: 

Width: Chiều rộng 

Height: Chiều cao 

3: Chọn hiệu ứng hiển thị cho vị trí Banner/Quảng cáo. 

Quý vị có thể lựa chọn các kiểu hiệu ứng bằng cách sổ khung chứa “Advertisement Style”, có nhiều 

kiểu hiển thị để quý vị chọn lựa. 



 

Advertisement Style: 

1807. Slide show: Hình ảnh chạy ngẫu nhiên theo dạng “Slideshow” 

1806. Vertical Maquee Advertises: Băng rôn theo chiều dọc 

1805. Horizontal Maquee Advertises: Băng rôn theo chiều ngang 

1804. Horizontal Sequence Image Advertises: Quảng cáo theo chiều ngang. 

1803. Random Image Advertises: Hiển thị ngẫu nhiên. 

1802. Vertical Sequence Image Advertises: Quảng cáo theo chiều dọc. 

Để lựa chọn được kiểu hiệu ứng thích hợp nhất, quý vị có thể đưa chuột vào ký hiệu dấu hỏi bên phải 

khung chứa, tại đây quý vị có thể tìm hiểu chi tiết từng kiểu hiển thị sau đó lựa chọn kiểu hiệu ứng phù hợp cho 

Banner/Quảng cáo mới. 

 

4: Chọn vị trí hiển thị cho Banner/Quảng cáo. 

Lựa chọn vị trí hiển thị tại khung “Location”. 

 

Location: 

1914. display on outside page: hiển thị ở ngoài khung layout 

1913. display on begin of page: hiển thị ở phần đầu trang 

1901. display on left top: hiển thị ở phía trên bên trái 



1904. display on center top: hiển thị ở phía trên ở giữa 

1902. display on right top: hiển thị ở phía trên bên phải 

1905. display on Top Menu: hiển thị ở thanh Top Menu 

1906. display on left: hiển thị ở bên trái 

1907. display on center 1: hiển thị ở phần giữa trên 

1910. display on center: hiển thị ở giữa 

1911. display on right: hiển thị ở bên phải 

1908. display on center 3: hiển thị ở phần giữa dưới 

1909. display on bottom: hiển thị ở bên dưới 

1912. display on end of page: hiển thị ở cuối trang 

Để lựa chọn đúng vị trí Banner/Quảng cáo theo nhu cầu, có một khung chứa giao diện các vị trí hiển thị 

thực tế trên website sẽ hiển thị bên phải để quý vị dễ dàng chọn lựa. 

 

5: Đặt số thứ tự cho vị trí Banner/Quảng cáo “Order”. 

Trường hợp một vị trí có nhiều Banner/Quảng cáo, vị trí banner/quảng cáo có số thứ tự nhỏ hơn sẽ hiển 

thị trước các vị trí banner/quảng cáo khác. 

 

 

6: Định hạn thời gian hiển thị cho vị trí Banner/Quảng cáo: 

Nếu check vào ô “Always”, vị trí banner/quảng cáo sẽ không bị giới hạn thời gian hiển thị. 

Nếu muốn giới hạn thời gian bắt đầu và kết thúc hiển thị vị trí banner/quảng cáo, quý vị bỏ chọn tại 

khung này. Và thiết lập thời gian cho vị trí banner/quảng cáo tại 2 khung “ToDate” và “FromDate” bên dưới. 



 

 

7: Kích hoạt hiển thị cho vị trí Banner/Quảng cáo tại ô “Active”. 

Vị trí Banner/Quảng cáo sẽ không hoạt động nếu quý vị không check vào ô Active. 

 

 

Bước 3: Chọn “Save” để lưu và hoàn tất việc tạo mới vị trí Banner/Quảng cáo. 

 

Thông báo sẽ xuất hiện: 

- Tạo vị trí Banner/Quảng cáo thành công 



 

 

- Tạo vị trí Banner/Quảng cáo thất bại: 

 

 

Bên trên là tất cả các thao tác cần hoàn tất để thiết lập hiển thị chi tiết cho vị trí Banner/Quảng cáo mới. 

Sau đây là hướng dẫn tạo nội dung cho Banner/Quảng cáo. 

--- 

2. Tạo nội dung cho Banner/Quảng cáo 

Bước 1: Tải ảnh lên Banner/Quảng cáo. 

Để thuận tiện trong quá trình tạo nội dung Banner/Quảng cáo, quý vị cần chuẩn bị một ảnh kích cỡ phù 

hợp và đưa ảnh vào tài nguyên website. 

Xem thêm hướng dẫn đưa ảnh vào tài nguyên tại ==>http:// 

Sau khi tạo thành công vị trí banner/quảng cáo mới, click vào mục “Resource”  

 

Bấm vào nút “Add New”  ==>  xuất hiện khung “Advertise ID” để bắt đầu thiết lập nội dung mới cho 

banner/quảng cáo. 



 

 

Bước 2: Tải ảnh và thiết lập các thông tin cho ảnh tại khung “Advertise ID”. 

 

 

1: Điền tên cho ảnh banner/quảng cáo ở khung “Advertise_Title” 

2. Chọn tải ảnh banner/quảng cáo từ máy vi tính của quý vị lên website ở khung “Advertise_Image”. 

Trình tự các bước thực hiện: Chọn biểu tượng hình ảnh trong khung 

 

 

==>  Chọn ảnh tải lên: click vào biểu tượng Thư mục để tải ảnh có sẵn, hoặc nhập đường dẫn của ảnh vào ô 

“Source” 



“Image description”: mô tả hình ảnh 

“Dimensions”: nhập kích thước ảnh 

“Constrain proportions”: khóa tỷ lệ khung hình 

 

 

==>  Nhấp OK rồi bấm nút Save để upload ảnh lên website. 

 

 

==>  upload thành công, thông báo xuất hiện: 



 

 

==>  upload thất bại, thông báo xuất hiện với lý do thất bại: 

 

 

3: Tùy chọn số thứ tự hiển thị cho hình ảnh tại ô “Advertise_Order”. 

Trường hợp tại một vị trí banner/quảng cáo có nhiều ảnh, ảnh có số thứ tự nhỏ hơn sẽ ưu tiên hiển thị trước các 

ảnh có số thứ tự lớn hơn. 



 

 

4: Kích hoạt hiển thị cho hình ảnh. 

Check vào ô “Advertise_Active” , hình ảnh banner/quảng cáo sẽ không hoạt động nếu quý vị không check vào 

ô Active  

 

 

Bước 3: Chọn vị trí hiển thị cho ảnh banner/quảng cáo tại khung “Choose Banner Box” ở bên dưới. 

           Ở khung “Choose Banner Box”, check vào vị trí banner/quảng cáo quý vị đã tạo trước đó.  



 

 

Ở khung “Choose Category”, check vào Danh mục (Category) mà quý vị muốn banner/quảng cáo xuất 

hiện. Hình ảnh chỉ  hiển thị tại vị trí banner/quảng cáo mà quý vị đã chọn (Checked) ==>  Bấm “Save” để hoàn 

tất các thao tác tạo quảng cáo. 

 

 

==>  Save thành công, ảnh được hiển thị thành công vào vị trí banner/quảng cáo mới. 



 

 

==>  Save không thành công, thông báo xuất hiện với lý do: 

 

 

Banner/quảng cáo mới hiển thị thành công ngoài layout website. 



 

 

Tương tự, quý vị cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa hình ảnh tại một vị trí quảng cáo. Chọn vào mục 

“Resource”  ==>  Chọn hình ảnh cần chỉnh sửa hoặc xóa trong danh sách  ==>  thực hiện thao tác chỉnh sửa 

hoặc xóa bằng các biểu tượng công cụ có sẵn. 

 

 

Chúc quý vị thực hiện thành công! 

 

II. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BANNER, QUẢNG CÁO WEBSITE 

 

1. Cập nhật nội dung/hình ảnh của banner/quảng cáo 



Bước 1: Vào thư mục “Manage Content”  ==>  chọn “Advertise Box”  ==>  “Resource”  

 

 

 

 

Bước 2: Click vào số ID của banner/quảng cáo tại cột “Advertise_ID” hoặc biểu tượng cây viết tại cột “Edit”. 

 

 

Chỉnh sửa chi tiết thông tin mà quý vị muốn cập nhật cho banner/quảng cáo  

Để nắm thông tin rõ hơn, vui lòng truy cập http:// 

Bước 3: Chọn Save để lưu và hoàn tất việc chỉnh sửa nội dung banner/quảng cáo. 

 

 



==>  Save thành công, banner/quảng cáo được cập nhật thành công. 

 

==>  Save không thành công, thông báo xuất hiện với lý do: 

 

 

Ghi chú: Nếu muốn thay đổi các thông tin ở phần Choose Banner Box và Choose Category thì cần bấm nút 

Save ngay sau khi thay đổi hình ảnh hoặc thông tin ở khung “Advertise_ID” trước. 

 

2. Cập nhật thông tin vị trí của banner/quảng cáo: 

Bước 1: Vào thư mục “Manage Content”  ==>  chọn “Advertise Box”   

 



 

Bước 2: Click vào số ID của banner/quảng cáo tại cột “ID”, hoặc tên banner/quảng cáo tại cột “Title”, hoặc 

biểu tượng cây viết tại cột “Edit”. 

 

 

Bước 3: Cập nhật thông tin hiển thị chi tiết cho banner/quảng cáo tại khung “AdvertiseCategory ID” 

 

Quý vị cập nhật thông tin chi tiết cho banner/quảng cáo tại các vị trí cần cập nhật. 

Để nắm rõ hơn thông tin, vui lòng truy cập http:// 

 

Bước 4: Chọn Save để lưu và hoàn tất việc chỉnh sửa vị trí banner/quảng cáo. 

 

 

==>  Save thành công, banner/quảng cáo được cập nhật thành công. 

 



 

 

==>  Save không thành công, thông báo xuất hiện với lý do: 

 

 

III. HƯỚNG DẪN XÓA BANNER, QUẢNG CÁO WEBSITE 

 

Bước 1: Vào thư mục “Manage Content”  ==>  chọn “Advertise Box”  ==>  “Resource” ==> Chọn nội dung 

banner/quảng cáo muốn xóa ==> bấm nút biểu tượng X (Xóa) ở cột Del. 

 

Cửa sổ pop-up xuất hiện, hỏi quý vị có muốn thật sự xóa nội dung banner/quảng cáo hay không => Chọn OK để 

xác nhận xóa, hoặc Hủy để hủy yêu cầu xóa. 

 



 

 

Trường hợp muốn xóa nhiều nội dung banner/quảng cáo cùng lúc, ở cột đầu tiên trong danh sách quảng 

cáo/banner, check vào ô vuông của những nội dung banner/quảng cáo muốn xóa ==> bấm nút “Delete 

Checked” 

 

 

 

Cửa sổ pop-up xuất hiện, hỏi quý vị có muốn thật sự xóa các nội dung banner/quảng cáo hay không => Chọn 

OK để xác nhận xóa, hoặc Hủy để hủy yêu cầu xóa. 

 

 

 

Bước 2: Chọn vị trí banner/quảng cáo muốn xóa. 



Vào thư mục “Manage Content”  ==>  chọn “Advertise Box”  ==>  chọn vị trí banner/quảng cáo muốn xóa 

==> bấm nút biểu tượng X (Xóa) ở cột Del. 

 

 

 

Cửa sổ pop-up xuất hiện, hỏi quý vị có muốn thật sự xóa vị trí banner/quảng cáo hay không => Chọn OK để xác 

nhận xóa, hoặc Hủy để hủy yêu cầu xóa. 

 

 

Trường hợp muốn xóa nhiều vị trí banner/quảng cáo cùng lúc, ở cột đầu tiên trong danh sách quảng cáo/banner, 

check vào ô vuông của những vị trí banner/quảng cáo muốn xóa ==> bấm nút “Delete Checked” 

 

 

 

Cửa sổ pop-up xuất hiện, hỏi quý vị có muốn thật sự xóa các vị trí banner/quảng cáo hay không => Chọn OK để 

xác nhận xóa, hoặc Hủy để hủy yêu cầu xóa. 

 



 

 

Chúc quý vị thực hiện thành công! 

 


