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BỐ CỤC WEBSITE 

 Minh họa bố cục web trên Giao diện website 
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GIỚI THIỆU CHUNG 

 

 QUẢN TRỊ WEBSITE CÁC MỤC CHÍNH : 
 

1. Bài viết (sản phẩm) : Nơi đăng bài viết (sản phẩm) vào các danh mục (chuyên mục) 

2. Giao diện > Widget : Nơi hiển thị những chỉnh sửa của phẩn sidebar (như : hỗ trợ trực tuyến, 

thông tin chân trang, các thay đổi vị trí danh mục sản phẩm…) 

3. Meta Slider : Nơi thay đổi Slider ảnh chạy trang chủ 

4. Trang : Nơi tạo các bài text trỏ link trực tiếp không thông qua mục lớn 

 

I. TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ WEBSITE 

 

Đăng nhập vào quản trị website 

Bước 1 : Link đăng nhập: tenmiencuaban/wp-admin hoặc : tenmiencuaban/admin3b 

Bước 2: Username: tendangnhap / Password: matkhaudangnhap (được 3B cung cấp) 
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II. HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEBSITE 

 

 1. Thêm sản phẩm – Sửa sản phẩm – Xóa sản phẩm 

1.1 Thêm sản phẩm : 

CÁCH LÀM: Chọn mục “Sản phẩm”  => “Thêm sản phẩm mới” => Nhập các thông số - nội dung sản 

phẩm cần đăng như : 

- Nội dung sản phẩm ( mô tả sản phẩm ), có thể chèn thêm hình ảnh vào nội dung chi tiết sản phẩm 

- Ảnh tiêu biểu (ảnh sản phẩm xuất hiện ra ngoài trang web) 

- Các thông số khác của sản phẩm như : Tên sản phẩm, Giá sản phẩm, Hãng sản xuất..... 

- Tích vào chuyên mục muốn đăng sản phẩm (có thể tích vào nhiều chuyên mục cùng lúc ) 

- Đăng sản phẩm 
 

Ảnh 1:  minh họa đăng sản phẩm 
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Ảnh 2:  minh họa đăng sản phẩm 
 

 
 

 

Ảnh 3:  minh họa đăng sản phẩm 
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1.2. Sửa sản phẩm đã đăng – Xóa sản phẩm đã đăng 

CÁCH LÀM: Chọn mục “Sản Phẩm” => “Tất cả sản phẩm” => “chỉnh sửa” ( để sửa sản phẩm đã 

đăng) hoặc chọn mục “xóa” ( để xóa sản phẩm đã đăng ) 

Ảnh minh họa chỉnh sửa – xóa sản phẩm 

 

 

Ảnh minh họa trang chi tiết sửa sản phẩm 

 



Công ty Cổ Phần 3B Việt Nam 

 Văn phòng : 307 – Vũ Tông Phan – Thanh Xuân – Hà Nội 

Tư vấn miễn phí : 0981.631.777 – 097.99.22.666 

Hỗ trợ kỹ thuật : 0981.631.777 –  097.99.22.666 

Website : thietkeweb3b.com – web3b.com 
 

9 

 

 

 

2. Thêm – Sửa  - Xóa danh mục sản phẩm 

2.1 Thêm danh mục sản phẩm 

CÁCH LÀM: Chọn mục “Sản phẩm” => “Danh mục” => “Tên” Nhập tên danh mục => Add new category. 

Ảnh minh họa thêm danh mục sản phẩm 

 
 

2.1 Sửa danh mục sản phẩm – Xóa danh mục sản phẩm 

CÁCH LÀM: Chọn mục “Sản Phẩm” => “Danh mục” => “chỉnh sửa hoặc sửa nhanh” ( để sửa 

danh mục sản phẩm đã đăng) hoặc chọn mục “xóa” ( để xóa danh mục sản phẩm đã đăng ) 

Ảnh minh họa chỉnh sửa hoặc xóa danh mục 
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3. Thêm- Sửa- Xóa bài viết ( Tin tức) 

3.1 Thêm bài viết : 

CÁCH LÀM: Chọn mục “Bài viết” => “Viết bài mới” => Nhập các thông số - nội dung bài viết, tin 

tức cần đăng như : 

- Nội dung bài viết ( mô tả bài viết ), có thể chèn thêm hình ảnh vào nội dung chi tiết bài viết 

- Ảnh tiêu biểu (ảnh bài viết xuất hiện ra ngoài trang web) 

- Tích vào chuyên mục muốn đăng bài viết (có thể tích vào nhiều chuyên mục cùng lúc ) 

- Đăng bài viết 
 

Ảnh minh họa đăng Bài viết 

 

 

 

3.2. Sửa bài viết đã đăng – Xóa bài viết đã đăng 

CÁCH LÀM: Giống như sửa - xóa Sản phẩm. 

Chọn mục “Bài viết” => “Tất cả bài viết” => “chỉnh sửa” ( để sửa bài viết đã đăng) hoặc chọn mục 

“xóa” ( để xóa bài viết đã đăng ) 
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4. Thêm -  sửa – xóa chuyên mục bài viết (tin tức)  

CÁCH LÀM: Giống như thêm – sửa – xóa danh mục Sản phẩm. 

5. Chỉnh sửa mục “Hỗ trợ trực tuyến” 
 

CÁCH LÀM: Chọn mục “Giao diện” => “Widget” => “Primary Sidebar or Secondary Sidebar” => 

“Hỗ trợ trực tuyến” => Thay đổi – cập nhật các thông số như (bên dưới ) => Lưu thay đổi 

- Số hỗ trợ viên : số lượng người xuất hiện ngoài trang web 

- Tên + số điện thoại người hỗ trợ 

- Tài khoản email  hỗ trợ  

- Tài khoản skype hỗ trợ (nếu có)- Hoặc số Zalo nếu có 
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6. Chỉnh sửa các thông tin dưới chân trang 
 

CÁCH LÀM: Chọn mục “Giao diện” => “Widget” => Chọn mục “Footer ” => “Văn bản” ( thay đổi 

cập nhật các thông tin chân trang như: tên công ty , địa chỉ, số điện thoại, email, các thông tin khác 

muốn thêm hoặc thay đổi…..) => Lưu thay đổi 

Ảnh minh họa các widget dùng để lấy nội dung dưới chân trang 

 
 

Ảnh minh họa chỉnh sửa widget văn bản 
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7. Chỉnh sửa ảnh slider - ảnh chuyển động trên website 

CÁCH LÀM:  

Cách 1: Chưa có hình ảnh sẵn trên website 

Chọn mục “Meta Slider” => “Add Slider” => “Tải tập tin lên” => “Chọn tập tin” => 

“Add to slider” => “Save” để lưu ảnh vào slider 

Cách 2: Hình ảnh có sẵn trên website 

Chọn mục “Meta Slider” => “Add Slider” => “Thư viện” => “Chọn hình ảnh có sẵn” => 

“Add to slider” => “Save” để lưu ảnh vào slider 

Xóa ảnh : di chuyển vào ảnh slider cần xóa chọn dấu “thùng rác màu đỏ” để xóa ảnh 

Chú ý: Không nên thay đổi các tùy chỉnh mặc định ban đầu của web. 

 

Ảnh minh họa thay đổi slider - ảnh chuyển động trên trên website 
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8. Thay đổi logo của web, Favicon của web 
CÁCH LÀM:  

Thay đổi logo web 

Chon mục “Theme Option” => “Thiết lập chung” => “Logo/Favicon” => “Logo” => “Upload” => 

“Chọn ảnh” => “Save Changes”  để hoàn tất việc thay đổi. 

Thay đổi favicon web 

Chon mục “Theme Option” => “Thiết lập chung” => “Logo/Favicon” => “Favicon” => “Upload” => 

“Chọn ảnh” => “Save Changes”  để hoàn tất việc thay đổi. 

Ảnh minh họa cho việc thay đổi hỉnh ảnh logo/favicon 
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9. Tạo mẹnu (Trình đơn) 
CÁCH LÀM:  

Chon mục “Giao diện” => “Menu” => “Tạo một trình  đơn” => “Nhập tên menu ” => “Tạo trình đơn” 

để hoàn tất việc tạo trình đơn. 

Ảnh minh họa cho việc thay đổi hỉnh ảnh logo/favicon 

 

 

10. Thêm các mục vào menu mới tạo 
CÁCH LÀM:  

Sau khi tạo 1 menu mới xong 

Chon mục “Giao diện” => “Menu” => “Mục muốn lấy ra trình đơn” => “Tích chọn mục” => “Thêm 

vào menu” => “Lưu trình đơn”  để hoàn tất việc thay đổi. 

Khi web đã có menu tạo sẵn 

Chon mục “Giao diện” => “Menu” => “Chọn 1 trình đơn” => “Chọn”  => “Mục muốn lấy ra trình 

đơn” => “Tích chọn mục” => “Thêm vào menu” => “Lưu trình đơn”  để hoàn tất việc thay đổi. 
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Xóa menu  

Chon mục “Giao diện” => “Menu” => “Chọn 1 trình đơn” => “Chọn”  => “Mục muốn lấy ra trình 

đơn” => “Xóa menu”  để hoàn tất việc xóa menu. 

Chọn menu chính  

Chon mục “Giao diện” => “Menu” => “Chọn 1 trình đơn” => “Chọn”  => “Hiển thị vị trí” => 

“Primary”  để hoàn tất việc chọn menu làm menu chính. 

Ảnh minh họa cho thay đổi, chỉnh sửa menu, xóa menu, chọn làm menu chính 
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3B Việt Nam chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng 

tôi 3B Việt Nam chúc Quý khách hàng thành công trong công việc kinh doanh.. 

Mọi ý kiến phản hồi về chất lượng dịch vụ xin vui lòng liên hệ hotline : 0981.631.777 hoặc gửi mail 

tới cskh.web3b@gmail.com 

 ĐỂ MUA 1 SẢN PHẨM BẠN SẼ LÀM GÌ TRƯỚC TIÊN ??? 
 

1. Khoảng 90%mọi người sẽ vào google.com.vn và gõ cụm từ sản phẩm mình cần mua 

như : “bồn nước tân á”, “iphone 5s 16G”, “màn hình máy tính”, “máy lọc nước ro”… 

2. Còn lại 10% sẽ tìm ở các kênh bán hàng khác như : Các trang rao vặt, ra cửa hàng 

gần nhà …. 

Vậy lý do gì khiến bạn chưa “ ĐƯA SẢN PHẨM LÊN GOOGLE ” ngay hôm nay để 

sản phẩm của bạn tiếp cận 90% người sử dụng internet. ??? 

 

 

Lợi ích khi sử dụng “Quảng cáo Google” tại 3B Việt Nam 
 

a. Chỉ trả phí khi có khách hàng vào website của bạn 

b. Tùy biến thời gian + địa điểm quảng cáo để tối ưu chi phí 

c. Được tư vấn miễn phí bộ từ khóa theo tiêu chí “Lợi nhuận cao, chi phí hợp lý” 

 

Bạn muốn tăng doanh thu bán hàng – Để 3B Việt Nam giúp bạn 1 tay 

 

Call Ngay : 0981.631.777 để nhận tư vấn quảng cáo FREE 


