Tiện ích Phân Quyền Xem Trang.
1. Công dụng của tiện ích: Tiện ích “Phân quyền xem trang” cho phép quản trị viên thực hiện thao tác chọn
nhóm đối tượng được phép hoặc không được phép xem nội dung một trang bất kỳ trên website. Các trang chỉ
được hiển thị khi người xem thuộc nhóm được cấp phép xem trang. Tiện ích góp phần phân loại nội dung trang
web phù hợp với các đối tượng khác nhau. Giúp website hấp dẫn hơn với người dùng.
2. Trình tự thực hiện cài đặt tiện ích vào website.
Bước 1: Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website để hội nhập trang quản trị .

Nhập tên truy cập => Nhập mật mã đã ghi danh => “Hội Nhập”.

Bước 2: Cài đặt tiện ích vào website.
Chọn danh mục “Cài đặt” ==> Chọn “Tiện ích” ==> vào danh sách “Tất cả tiện ích” ==> tìm kiếm tiện ích
“Phân quyền xem trang-1.0.0” ==> chọn nút “Miễn phí” để cài đặt tiện ích vào website.

Bước 3: Thực hiện phân quyền xem trang cho các nhóm thành viên.
Vào “Nội dung” ==> chọn danh mục “Trang” ==> chọn vào 1 trang bất kỳ cần phân quyền xem nội dung.
(Xem thêm hướng dẫn tạo một trang mới cho website tại: http://cms.vnvn.com/p102a109/03-tao-moi-motdanh-muc-menu )

Thực hiện thao tác chọn nhóm thành viên xem trang tại khung “Chỉ có những nhóm bên dưới được xem
trang".
Cách chọn nhóm được phép xem trang: Nhập trực tiếp tên nhóm vào khung. Hoặc chọn nút “+” phía bên phải
khung và check vào nhóm thành viên cho phép xem trang ==> chọn đồng ý.

==> Chọn lưu để hoàn tất thao tác phân quyền xem trang.

Sau khi hoàn tất các thao tác trên, nội dung trang đã được cài đặt sẽ hiển thị với nhóm đã được cấp quyền xem
trang mà không có hiệu lực với tất cả các đối tượng khác.
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

