Tổng quan website Ecommerce VNVN CMS 2.8
Website Ecommerce CMS 2.8 là trang thương mại điện tử với giao diện hiện đại và tiện lợi nhất cho người
dùng. Chúng tôi xin được giới thiệu tổng quan về cấu trúc và hoạt động của website với hi vọng giúp ích cho
việc quản trị website thương mại của bạn.
I. Cấu trúc giao diện website Ecommerce.
Giao diện một site Ecommerce ban đầu sẽ thường bao gồm các vùng được thiết lập sẵn chứa các công cụ khác
nhau, quản trị viên có thể thêm / bớt thành phần bố cục theo nhu cầu sử dụng website.
Bố cục cơ bản ban đầu của website thương mại bao gồm:

1. Phần Header (Phần đầu trang).
Phần đầu website Ecommere bao gồm:


Logo thương hiệu: Hình ảnh đại diện của thương hiệu công ty hoặc sản phẩm.



Một số công cụ cho người sử dụng.

1) Tracking order: Công cụ hỗ trợ người dùng xem thông tin hóa đơn.
2) Register: Công cụ để người dùng ghi danh làm thành viên của website để nhận được các ưu đãi riêng cho
thành viên.
3) Sign in: Nút hội nhập cho thành viên sau khi đã ghi danh thành công website.
4) Biểu tượng giỏ hàng: Khách hàng có thể kiểm soát số lượng hàng được chọn mua, số thứ tự bên cạnh giỏ
hàng là số lượng sản phẩm đã đưa vào giỏ.
5) Ô tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm nhanh một sản phẩm hoặc một bài viết trên website tại đây.
6) Ngôn ngữ: Nút chuyển đổi ngôn ngữ đối với các website gồm 2 ngôn ngữ trở lên.



Top Menu: Bao gồm các danh mục ngang, dẫn đến các trang khách nhau của website. Quản trị viên có
thể thêm các danh mục khác tùy vào nhu cầu của mỗi website.

Top menu cơ bản thường gồm: “Home”, “About Us”, “Products”, và “Contact”.



Banner: Ảnh quảng cáo lớn cho website. Banner thường được thiết kế và chọn hiệu ứng hiển thị đặc
biệt để làm nổi bật cho toàn website.

2. Left column hoặc right column.
Tùy vào mục đích và sở thích của quản trị viên các danh mục trong phần left/right menu sẽ khách nhau.
Thông thường thì gồm các danh mục phân loại sản phẩm:

Hoặc show một số sản phẩm nổi bật của thương hiệu, bạn cũng có thể tạo các vị trí quảng cáo dạng Slideshow
để website hấp dẫn hơn.

3. Thân trang.
Mỗi danh mục trên website sẽ dẫn dắt người dùng đến các trang khác nhau với chức năng khác nhau, vì vậy
cấu trúc phần thân hay body cũng khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ khái quát phần body trang home của website,
thông thường sẽ bao gồm một vài sản phẩm nổi bật của thương hiệu, bài viết giới thiệu sơ lượt về chất lượng
sản phẩm và hoạt động của thương hiệu.

Phần Footer (Phần cuối trang).
Phần cuối websitte thường là thanh chứa các công cụ khác nhau như:



Công cụ chia sẽ mạng xã hội:



Một số danh mục khác giành cho người dùng tham khảo như: “Privacy Policy” (Chính sách bảo mật),
“Return Policy” (Quy định trả hàng), “Terms Of Service” (Điều khoản dịch vụ).



Thông tin bản quyền (Copyright).

(Riêng logo của công ty VNVN sẽ hiển thị hoặc tắt tùy thuộc vào gói cước sử dụng của website)



Nút chọn màu hiển thị website, tùy theo Framework.

II. Cấu trúc trang quản trị website Ecommerce VNVN CMS 2.8.
Để thay đổi cấu trúc giao diện layout website, quản trị viên sẽ thực hiện các thao tác chỉnh sửa cài đặt website
tại trang “/layoutadmin” của website đó.
Để hội nhập, bạn thêm cụm từ “/layoutadmin” vào sau địa chỉ website ecommerce của bạn:

Sau khi hội nhập thành công, trang layout admin sẽ hiển thị bao gồm cấu trúc như sau:

1. Gồm công cụ thay đổi ngôn ngữ và nút đăng xuất khỏi trang quản trị website.

2. Danh mục công cụ quản trị website.
Các danh mục được cài đặt quy định diện mạo và cơ cấu hoạt động của layout website ecommerce. Quản trị
viên có thể thực hiện thay đổi, chỉnh sửa, tạo mới cấu trúc cho mỗi thư mục! Website Ecommerce cơ bản bao
gồm các danh mục sau:



Categories (Danh mục): Nơi tạo mới/chỉnh sửa/xóa các danh mục trên website.



Customer Accounts (Tài khoản khách hàng): Lưu trữ tài khoản tất cả thành viên website. Quản trị viên
thực hiện cấp quyền hoạt động hoặc xóa bỏ tài khoản của thành viên tại danh mục này.



Manage Content (Quản lý nội dung): Quản trị viên thực hiện quản lý, chỉnh sửa nội dung website bao
gồm bài viết, banner, thông tin liên hệ, thẻ quà tặng, thông tin khuyến mãi, và lên sản phẩm mới tại
đây.



Manage Orders (Quản lý đơn đặc hàng): Tổng hợp tình trạng đơn đặt hàng của khách hàng.



Manega Pages (Quản lý trang): Nơi quản trị viên có thể thêm/bớt/chỉnh sửa, bố trí hiển thị các trang
trên website.



Manage Styles: Nơi chỉnh sửa định dạng hiển thị của các sản phẩm trên website.

3. Phần thân trang layout admin: Hiển thị chi tiết các công cụ tùy chỉnh danh mục.
Tùy vào chức năng của các danh mục bên trên (2) sẽ quy định cấu trúc phần thân layout admin.

Bên trên là cấu trúc cơ bản của layout và trang quản trị website Ecommerce.
Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan

