
Tiện ích lượng truy cập. 

 
1. Lượng truy cập là gì? 

Lượt truy cập là một nhóm các tương tác của người dùng với website của bạn, như xem trang, sự kiện, chia sẽ 

qua các công cụ mạng xã hội, v.v… 

Lượng truy cập là tổng số các lượt truy cập của người dùng vào website, lượng truy cập càng lớn cho thấy 

website của bạn được nhiều người biết tới, nội dung website ngày càng phát triển hơn. 
 
2. Công dụng tiện ích: 

Tiện ích lượng truy cập giúp bạn theo dõi, kiểm tra tốc độ tăng lượt truy cập của website, từ đó có thể đánh giá 

được tình trạng phát triển của website. 

 
3. Hoạt động của tiện ích: 

Sau khi cài đặt thành công, ngoài layout website sẽ hiển thị khung số lượng truy cập (vị trí này tùy vào cài đặt 

của bạn cho website). 
 

 
 
4. Trình tự thực hiện cài đặt. 

Bước 1: Truy cập trang tổng quan. 
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Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN CMS 3.0 để hội nhập trang quản trị. 
 

 

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

 

Bước 2: Cài đặt tiện ích “Thống Kê Lưu Lượng”. 
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==> Hội nhập trang tổng quan ==> Cài đặt ==> Tiện ích ==> Cài đặt tiện ích “thống kê lưu lượng – 1.0.1". 
 

 

Bước 3: Thêm tiện ích lượng truy cập vào bố cục. 

Sau khi cài đặt tiện ích thành công vào website, tiện ích cần được đưa vào vị trí cụ thể để hiển thị. 

Chọn cài đặt ==> Bố cục ==> Chọn mẫu bố cục cài đặt hiển thị “lượng truy cập”. 
 

 

Xác định vị trí cài đặt hiển thị số lượng người truy cập trang, tại vị trí cần thêm chọn ký hiệu dấu (+) ==> chọn 

thêm tiện ích số lượt xem trang. 
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Bước 4: Thiết lập thông tin và kích hoạt tiện ích. 
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==> Tiện ích được thêm thành công tại bố cục website. 

 

 

Bước 5: Kiểm tra hoạt động của tiện ích. 

Tiện ích hiển thị ngoài layout website: 

 

Bên trên là hướng dẫn thêm tiện ích lượng truy cập vào website! 

http://cms.vnvn.com/images/file/ON0_RFSD0ggBALMM/ho-tro-quan-tri-thiet-ke-website-vnvn-cms-3-0-tien-ich-luong-truy-cap-08.jpg
http://cms.vnvn.com/images/file/6Y2cRFSD0ggBAP41/ho-tro-quan-tri-thiet-ke-website-vnvn-cms-3-0-tien-ich-luong-truy-cap-09.jpg


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 

http://cms.vnvn.com/p102/

