Hướng dẫn sắp xếp bài viết theo ngày đăng bài viết.
Để một trang nhiều bài viết có hệ thống thì người quản trị cần sắp xếp để các bài viết hiển thị theo một cấu trúc
nhất định để người dùng tiện theo dõi. Ngoài các cách sắp xếp bài viết theo tiêu đề, theo số lượng người xem,
và theo số điểm đánh giá, website vnvn cms 3.0 còn hỗ trợ công cụ sắp xếp theo thời gian đăng bài viết.
Sau đây là trình tự thực hiện cài đặt danh mục để các bài viết hiển thị ưu tiên theo thời gian đăng bài.
Bước 1: Hội nhập trang quản trị.
Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website để hội nhập trang quản trị website.

Bước 2: Hội nhập trang tổng quan.
Nhập tên thành viên ==> nhập mật mã đã được cấp ==> chọn nút “Hội Nhập”.

Bước 3: Cài đặt thời gian đăng bài cho bài viết.
Theo các bài hướng dẫn tạo bài viết mới (theo dõi tại ==> http://cms.vnvn.com/p102a150/f-tao-bai-viet-moi )
ở mỗi bài viết, chúng ta đều nhìn thấy khung thời gian đăng bài. Khi chọn sắp xếp bài viết theo thời gian, thì
hệ thống sẽ lọc dựa trên giá trị tại khung thời gian của mỗi bài viết để sắp xếp thứ tự ưu tiên hiển thị, vì vậy
bạn cần phải cài đặt chính xác thời gian khi tạo các bài viết.
Cách cài đặt thời gian đăng bài viết: Tại khung “Thông tin” của bài viết ==> cài đặt thời gian đăng tại khung
“Ngày đăng bài”.

Bước 4: Cài đặt hiển thị theo ngày đăng bài cho một danh mục.
Chọn một danh mục bất kỳ (phải thuộc kiểu trang nhiều bài viết) ==> chọn sang khung “Hiển thị” ==> sổ
khung “Sắp xếp theo” ==> chọn kiểu “Ngày tháng” ==> Nhấn “Lưu” để hoàn tất thao tác cài đặt.

Bước 5: Kiểm tra hiển thị các bài viết ngoài layout.
Tại trang được cài đặt kiểu hiển thị theo thời gian đăng bài, các bài viết được sắp xếp từ trên xuống dưới theo
thứ tự ưu tiên dựa trên thời gian đăng bài (bài mới đăng được đưa lên đầu trang tiếp theo là các bài đăng trước
đó).

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

