
Hướng dẫn đưa sản phẩm vào danh mục Products. 
 
Như bạn đã biết website Ecommerce là trang thương mại điện tử nên việc cập nhật sản phẩm vào các thư mục 

của website là một trong những thao tác cần nắm vững! 
 
Sau đây chúng tôi xin được hướng dẫn bạn đưa một sản phẩm mới vào danh mục Products! 
 
Bước 1: Hội nhập trang layout admin. 
 

 
 
Bước 2: Chọn thư mục “Manage Content”  -->  Chọn nút “New Form”. 
 

 
 
Bước 3: Điền thông tin vào phiếu dữ liệu cho sản phẩm. 
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Các giá trị cần thiết lập cơ bản bao gồm: 

Title: Tên sản phẩm. 

Description: Khung mô tả sản phẩm. Nhập các thông tin mô tả sản phẩm tại đây, các thông tin này sẽ hiển thị 

trong tab “Description” ngoài layout website. 
 

 

Ô Ordinal: Khung số thứ tự sản phẩm trong danh mục. Giá trị được mặc định là 100, bạn có thể thay đổi giá trị 

này, số thứ tự càng nhỏ thì sản phẩm sẽ được đẩy lên đầu danh mục. 

In Stock: Khung số lượng sản phẩm trong kho hàng. Số mặc định là 10, bạn nên nhập số lượng thực tế, sau khi 

được đưa vào website thành công giá trị này sẽ tự động cập nhật khi có người mua sản phẩm. 
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Sale Price: Giá bán sản phẩm. 
 
Ngoài ra trong phiếu dữ liệu còn có thêm Original price (giá gốc) và List price (giá đề nghị của nhà sản xuất), 

nếu website của bạn bán với giá sale hoặc giá thấp hơn giá đề nghị từ nhà sản xuất thì bạn có thể điền thêm giá 

vào hai khung này để người mua so sánh. 

Distributor minimum order quantity: Số lượng đặt hàng tối thiểu được mặc định 1 sản phẩm. 

Weight: Trọng lượng của sản phẩm. Đơn vị được tình là pound (Ib). 
 
(Chỉ cần thay đổi giá trị này đối với các sản phẩm tính phí vận chuyển theo khối lượng sản phẩm). 
 
Một số các khung thuộc tính khác của sản phẩm: 
 

 

Color: Màu sắc sản phẩm (Lưu ý: Nếu sản phẩm có nhiều màu sắc khác nhau bạn phải tạo một phiếu dữ liệu 

cho mỗi màu, chúng tối sẽ hướng dẫn ở bài kế tiếp). 

Size: Kích cỡ sản phẩm. (Nếu sản phẩm có nhiều kích cỡ khác nhau cần tạo một phiếu dữ liệu cho mỗi sản 

phẩm). 

Gender: Tùy chọn đối tượng sử dụng sản phẩm giành cho nam hay nữ. Để trống nếu sản phẩm dùng cho cả 

nam lẫn nữ. 

Shipping Fee: Phí vận chuyển của sản phẩm. Đơn vị là US dollar. 
 
Lưu ý: Khung “Weight” và “Shipping fee”. Bạn chỉ cần điền giá trị một trong 2 ô này tùy vào cách tính phí 
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gửi hàng của các sản phẩm. 
 
- Nếu bạn tính cước phí theo giá của bưu điện (USPS), UPS, Fedex… thì điền ô “Weight” mà không điền ô 

“Shipping fee”. 

 
- Nếu bạn tính cước phí nhất định tuỳ theo món hàng thì chỉ cần điền ô Shipping fee mà không điền ô Weight. 

Khung “Shipping fee for each additional item”: Lệ phí đối với sản phẩm thứ nhì trở lên cùng loại với sản phẩm 

đầu tiên. Nếu không điền lệ phí sẽ được tính như món hàng thứ nhất. 

SEO Image Caption: Từ khóa SEO cho sản phẩm. 

Default image: Hình ảnh sản phẩm. 
 
(Hình ảnh sản phẩm sẽ được tải lên sau khi hoàn tất tạo phiếu dữ liệu cho sản phẩm). 

Item Code: Mã số sản phẩm. 
 
Bạn phải chọn cho sản phẩm 1 mã số riêng, đây là mã số bắt buộc cho mỗi sản phẩm trong danh mục. 
 
Bước 4: Chọn danh mục chứa sản phẩm. 
 
-->  Sau khi điền đầy đủ thông trên phiếu dữ liệu sản phẩm  -->  check vào ô “Active”, phiếu dữ liệu sẽ không 

hoạt động nếu bỏ qua thao tác này. 
 
-->  Tiếp tục chọn danh mục chứa sản phẩm trong khung “Map Table”  -->  Chọn “Save” lưu phiếu dữ liệu cho 

sản phẩm mới. 
 

 
 
Bước 5: Tải ảnh cho sản phẩm mới. 
 
Sau khi hoàn tất tạo phiếu dữ liệu, bạn chọn lại một lần nữa vào ô “Manage Content” sản phẩm mới đã hiển thị 
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trong danh sách sản phẩm nhưng chưa có hình ảnh. Lúc này chúng ta mới có thể bắt đầu tải ảnh lên cho sản 

phẩm. 
 

 
 
Lưu ý: Khi chọn ảnh cho sản phẩm. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều ảnh cho một sản phẩm. Cần chọn ảnh có 

kích cỡ lớn (ít nhất là 1024 x 768 pixels). Ảnh sẽ tự động thu nhỏ theo cỡ tiêu chuẩn khi hiển thị trong danh 

mục. 
 
Khi khách hàng muốn xem rõ sản phẩm chỉ cần đưa chuột vào sản phẩm, website sẽ zoom vùng sản phẩm theo 

đúng kích cỡ ban đầu của ảnh. 
 
Thao tác tải ảnh: 
 
Chọn vào mục sản phẩm cần thêm ảnh  -->  chọn nút “Upload Images”  -->  lúc này layout admin sẽ hiển thị 1 

tab để bạn tải ảnh, sổ mục “Product” chọn loại sản phẩm  -->  nhấn nút “Choose File”. 
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-->  Lựa chọn ảnh từ file cá nhân  -->  chọn “Open”  -->  “Add Image”. 
 

 
 
Sau đó bạn sẽ thấy xuất hiện các dòng thông báo “Resize_image successfully” và khung chứa các kích cỡ 
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ảnh  -->  chọn “Close” để đóng thông báo. 
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Bước cuối cùng chọn vào nút “Update Image” để hoàn tất thao tác tải ảnh cho sản phẩm. 
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Lúc này hình ảnh của sản phẩm được cập nhật tại danh sách sản phẩm trong layout admin. 
 

 
 
….Và hiển thị ngoài layout website. 
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Khi nhấn chọn vào sản phẩm để xem thông tin, khách hàng chỉ cần chỉ chuột vào ảnh sản phẩm, website sẽ tự 

động zoom lớn chi tiết từng vùng sản phẩm. 
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Bên trên là hướng dẫn đăng tải sản phẩm vào danh mục sản phẩm website Ecommerce CMS 2.8. 

 

Chúc bạn thực hành thành công! 
 
Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan 
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