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Bố cục webite
Minh họa bố cục Website 

Banner

Menu

Slider

Content Sidebar

Footer
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ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ WEBSITE

I. TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ WEBSITE

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

Bước 2: Username: tendangnhap / Password: matkhaudangnhap (được 3B cung cấp)
01 Tên sản phẩm

02 Mô tả chi tiết về sản phẩm

03 Giá sản phẩm (bao gồm giá gốc và giá khuyến mãi)

04 Ảnh đại diện (hiện thị bên ngoài website)

05 Danh mục sản phẩm (để phân loại sản phẩm) 

06 Mô tả ngắn về sản phẩm

  Cách làm: Chọn mục “Sản phẩm” � “Thêm mới” � Nhập các thông số sản phẩm

THÊM SẢN PHẨM

07 Album hình ảnh (thư viện hình ảnh của sản phẩm đó 3-5 ảnh) 
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SỬA - XÓA SẢN PHẨM THÊM - SỬA - XÓA DANH MỤC SẢN PHẨM

Chọn mục “Sản phẩm”  �  “Tất cả sản phẩm” �  “Di chuột vào sản phẩm cần sửa hoặc 
xóa” � Chọn “Chỉnh sửa” hoặc “Xóa tạm”.

Sau khi chỉnh sửa xong ấn vào “Cập nhật”

THÊM DANH MỤC SẢN PHẨM: Chọn mục “Sản phẩm”  �  “Danh mục” �  “Nhập tên 
danh mục” � “Thêm danh mục mới”.

SỬA - XÓA DANH MỤC SẢN PHẨM: Chọn mục “Sản phẩm”  �  “Danh mục” �  “Chỉnh sửa 
nhanh (để chỉnh sửa danh mục sản phẩm đã đăng) ” hoặc chọn mục “Xóa”. 

* Danh mục cha: Chọn nếu danh mục muốn thêm có danh mục cha, không có để trống
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01 Tiêu đề bài viết

02 Nội dung bài viết

03 Ảnh đại diện bài viết

04 Chuyên mục bài viết

THÊM BÀI VIẾT: Chọn mục “Bài viết” � “Viết bài mới” � "Nhập các thông số nội dung bài viết” � 
"Đăng bài viết”

CHỈNH SỬA - XÓA BÀI VIẾT: Chọn mục “Bài viết” � “Tất cả bài viết” � "Chọn bài viết cần chỉnh 
sửa hoặc xóa“ � “Chỉnh sửa” (để sửa bài viết) hoặc “Xóa” (xóa bài viết)

THÊM - SỬA - XÓA BÀI VIẾT THÊM - SỬA - XÓA CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT

THÊM CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT: Chọn mục “Bài viết”  �  “Chuyên mục” �  “Nhập tên 
chuyên mục” � “Thêm chuyên mục mới”.

SỬA - XÓA CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT: Chọn mục “Bài viết”  �  “Chuyên mục” �  “Chỉnh sửa 
nhanh (để chỉnh sửa chuyên mục bài viết đã đăng) ” hoặc chọn mục “Xóa”. 

* Chuyên mục cha: Chọn nếu chuyên mục muốn thêm có chuyên mục cha
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01 Số hỗ trợ viên: Số lượng người xuất hiện ngoài trang web

02 Tên & số điện thoại người hỗ trợ

03 Tài khoản email người hỗ trợ

04 Tài khoản mạng xã hỗi người hỗ trợ (nếu có)

Chọn mục “Giao diện” � “Widget” � “Primary Sidebar or Secondary Sidebar” � “3B - Hỗ trợ 
trực tuyến” �  “Sửa thông số” �  “Lưu thay đổi”.

CHỈNH SỬA HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Chọn mục “Giao diện” � “Widget” � “Footer 1 ,2,3,4” � “Thay đổi cập nhật thông tin của 
mình” �  “Lưu thay đổi” .

CHỈNH SỬA THÔNG TIN CHÂN TRANG
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01 Thêm slide

02 Tùy chỉnh thông số & lưu slide

03 Thay thế ảnh slide

04 Xóa slide

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 tập tin” � "Add to slider”  � 
"Save” để lưu ảnh vào slider

* Lưu ý: không nên thay đổi các tùy chỉnh mặc định ban đầu của web

THAY ẢNH SLIDE

Chọn mục “Theme Option” � “Thiết lập chung” � "“Logo/Favicon” � "Logo hoặc Favicon” � 
"Upload”  � "Chọn ảnh” � "Save Changes” để hoàn tất thay đổi.

THAY LOGO & FAVICON 
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CHỌN 1 MENU ĐỂ THÊM HOẶC XÓA CÁC MỤC
“Chọn 1 menu để sửa” � “Chọn”.

THÊM CÁC MỤC  VÀO MENU
“Tích vào mục (trang, bài viết, chuyên mục...) muốn thêm vào menu” � “Thêm vào menu” � 
“Lưu menu” để hoàn tất thay đổi.

THÊM - XÓA CÁC MỤC TRONG MENU

XÓA CÁC MỤC TRONG  MENU
“Click chuột vào “ � " của mục cần xóa” � “Gỡ bỏ” � “Lưu menu” để hoàn tất thay đổi.

TẠO MENU:
Chọn mục “Giao diện” � “Menu” � "“Tạo menu mới” � "Nhập tên menu” � "Tạo trình đơn”.

TẠO MENU - XÓA MENU (TRÌNH ĐƠN)

XÓA MENU:
“Chọn 1 menu để sửa” � “Chọn” � “Xóa menu”
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3B Việt Nam chân thành cảm ơn quý khách 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: 
0981.631.777 hoặc gửi mail tới: cskh@web3b.com

DỊCH VỤ WEBSITE

Dịch vụ viết bài 
chuẩn seo Dịch vụ tên miền

Dịch vụ lưu trữ 
hotting

Chăm sóc
quản trị website

Dịch vụ Email 
doanh nghiệp

Quảng cáo 
Google Adword



CÔNG TY CỔ PHẦN 3B VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 4 - 307 Vũ Tông Phan - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline : 0981.631.777 - 0934.438.222
Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH : 02462.590.333
Hỗ trợ thanh toán & Hóa đơn : 02422.490.555
Email : info@web3b.com
Website: thietkeweb3b.com


