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1 GIỚI THIỆU TÀI LIỆU 

1.1 Mục đích tài liệu 

Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng website đại sứ quán. Tài liệu này sẽ hướng dẫn chi tiết cách quản 

trị và cập nhật tin tức lên website. 

1.2 Nội dung tài liệu 

Những nội dung sẽ được giới thiệu trong tài liệu: 

1. Đăng nhập vào hệ thống 

2. Cập nhập tin tức  

3. Cập nhật Ảnh  

1.3 Định nghĩa, thuật ngữ và các từ viết tắt 

Từ viết tắt Từ đầy đủ Giải thích 

NSD Người sử dụng  

Popup Mở các cửa sổ web  

Publish Công bố Công bố tin tức hay phê duyệt cho những 

người truy cập xem 

Check in  Gửi các nội dung đã cập nhập và chỉnh 

sửa về server – hay là lưu lại các nội dung 

đó 

Sign In  Đăng nhập vào hệ thống 

Sign Out  Thoát khỏi hệ thống (bạn phải tắt hoàn 

toàn trình duyệt mới có thể thoát khỏi hệ 

thống) 

 

2 YÊU CầU BắT BUộC 

Sử dụng các trình duyệt mới như Firefox, Chrome, IE 10 trở lên hoặc EDGE. Các trình duyệt phải cho 

phép website mở các Popup. 

Không khuyến khích việc sử dụng điện thoại và máy tính bảng trong việc cập nhập thông tin. 

Để thực hiện được các công viện cập nhập thông tin cho website thì NSD phải có quyền truy cập (tức 

là có tài khoản và mật khẩu) và được cấp quyền tạo mới, chỉnh sửa tin tức. 
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Khi thực hiện việc cập nhập chỉ được phép copy nội dung từ Word, Notepad hoặc gõ trực tiếp trên hệ 

thống. Nếu thực hiện việc copy nội dung từ các website khác phải được copy qua Notepad. 

3 CÁCH ĐĂNG NHậP VÀO Hệ THốNG 

Bấm vào nút Sign In phía trên cùng bên phải của hệ thống. Sau khi bấm vào nút Sign In sẽ xuất 

hiện giao diện đăng nhập. Bạn điền user (tài khoản) và password (mật khẩu) đã được cung cấp để 

truy cập hệ thống. 

 

Khi muốn thoát khỏi hệ thống bạn bấm vào phần tên user phía trên cùng bên tay phải và chọn 

Thoát (Sign Out). Hệ thống sẽ yêu cầu bạn tắt trình duyệt web để hoàn thành việc thoát khỏi hệ 

thống. 

4 CẬP NHẬT TIN TỨC 

Việc cập nhập tin tức bao gồm công việc cập nhập các mục Tin tức hoạt động (Embassy News) 

và VietNam Community (Cộng đồng người Việt). Cách thức cập nhập tin bài và quản lý tin bài 2 

mục này giống nhau. Các bài viết ở đây được sắp xếp theo thứ tự cập nhập mới nhất theo thời gian 

từ mới đến cũ. 

 

Lưu ý:  

- Bạn nên nhập tin bài tiếng Anh trước vì tin bài khi được tạo mới và thêm vào bên trang Tiếng 

Anh sẽ được tự động nhân bản chuyển sang bên trang tiếng việt (một lần duy nhất khi bấm 

vào save hoặc Publish, thời gian nhân bản bên trang tiếng việt mất khoảng 10 -> 15 phút). 

- Sau khi tin bài được nhân bản sang bên Tiếng Việt, chuyển sang trang tiếng việt và chỉnh 

sửa các nội dung như Tiêu đề, mô tả ngắn, nội dung tin bài, ảnh đại diện (nếu muốn thay 

đổi). 

- Khi nhập tin bài bên Tiếng Việt hệ thống sẽ không tự động nhân bản sang tiếng anh. 

4.1 Thêm mới tin tức 

Quy trình thêm mới một tin tức như sau 

- Nếu muốn thêm tin tức của mục nào thì truy cập vào mục đó. Ví dụ: muốn thêm tin tức hoạt 

động truy cập Tin tức -> Tin hoạt động (News -> Embassy News). 
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Hình 1.1. Giao diện tin tức hoạt động 

- Sau khi vào mục tin tức bấm vào nút  (phía trên cùng bên phải của trình duyệt) rồi lựa 

chọn Thêm một trang (Add a page) 

 

Hình 1.2. Giao diện thêm mới tin tức. 

  

- Sau khi lựa chọn Thêm một trang (Add a page) sẽ xuất hiện một cửa sổ yêu cầu nhập 

đường link mới cho tin tức (thường là tên tin bài). Trong ô nhập link này chỉ cho phép ký tự là chữ 
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(abc …) và số (0, 1, …) không được phép điền các ký tự đặc biệt khác như " # % & * : < > ? 

\ / { } ~ |. Sau khi điền xong bấm vào Create để chuyển đến giao diện nhập thông tin. Bấm 

Cancel để bỏ qua. 

 

Hình 1.3. Giao diện cập nhập link tin tức. 

 

- Sau khi bấm Create nếu có thông báo lỗi “The specified name is already in use” (Tên 

trang đã tồn tại trên hệ thống) tức là tin tức này đã được tạo rồi hoặc có một tin tức trùn tên với tin 

hiện tại. Bạn có thể bấm vào menu Page -> View All Pages để kiểm tra những tin đã được tạo. 

Phần quản trị này sẽ được giới thiệu ở phần sau 

- Sau khi bấm Create sẽ xuất hiện giao diện nhập thông tin như sau: 
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Hình 1.4. Giao diện cập nhập nội dung tin tức. 

 Title (mục 1 như hình) - Tiêu đề tin bài: Ô này sẽ được tự động lấy nội dung đã điền 

ở phần Thêm mới trang (Add a Page) ở bước trước. Tại đây bạn có thể thêm các ký 

tự đặc biệt như “” & để làm rõ tiêu đề tin bài. Mục này bắt buộc phải điền. 

 Is Hot News (mục 2 như hình) – Tin nổi bật: Mục này sẽ không yêu cầu check với 

phần tin tức. 

 STT – Số thứ tự: Mục này không yêu cầu nhập với phần tin tức  

 Summary (mục 2 như hình) – Tóm tắt tin bài: Điền nội dung tóm tắt của tin bài. 

Mục này bắt buộc phải điền. 
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 Page Content (mục 5 như hình) – Nội dung tin bài: Nhập nội dung hiển thị của tin 

bài. Nếu muốn thêm ảnh chọn trên menu Insert -> Pictures 

 

Hình 1.5. Giao diện lựa chọn chèn Ảnh. 

 From Computer – Thêm mới ảnh từ máy tính (Upload ảnh). Sau khi lựa 

chọn sẽ xuất hiện giao diện upload ảnh như sau 

 From Address – Thêm mới ảnh từ địa chỉ một website khác, chúng tôi 

không khuyến khích sử dụng mục này. 

 From SharePoint – Thêm ảnh có sẵn trên máy chủ (Ảnh đã được upload). 

Ở đây do ảnh chưa có trên hệ thống nên chúng tôi chọn From Computer (trước khỉ chọn 

mục này bạn phải có ảnh trên máy tính của mình). Sau khi lựa chọn sẽ xuất hiện giao diện: 

 

 

Hình 1.6. Giao diện thêm ảnh từ máy tính (From Computer). 

 Choose a File – Lựa chọn file ảnh: Bạn bấm vào nút Browse (như trên hình) sẽ 

xuất hiện giao diện lựa chọn ảnh. Bạn chọn đến ảnh cần tải rồi bấm nút Open hoặc 

nhát đúp chuột trai. 
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 Destination Library – Nơi lưu ảnh trên sever: Hệ thống sẽ tự tạo ra thư mục ảnh 

nằm trong thư mục của tin bài. Bạn có thể bỏ qua lựa chọn này. 

 Version Comments: Điền ghi chú về phiên bản của ảnh. Nếu không có ghi chú nào 

bạn có thể bỏ qua. 

Sau khi hoàn thành bấm vào nút OK để hệ thống tải lên (Upload) ảnh bạn vừa chọn. 

Sau khi bấm OK sẽ xuất hiện cửa sổ điền các giá trị thuộc tính của ảnh như sau: 

 

Hình 1.7. Giao diện cập nhập thông tin thuộc tính của ảnh. 

 Content Type – Kiểu nội dung file tải lên: Hệ thống sẽ tự động nhận dạng là 

Image (Ảnh) bạn không cần phải lựa chọn mục này. 
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 Name – Tên Ảnh: Hệ thống sẽ tự động lấy tên ảnh bạn vừa Upload (tải lên) để 

điền vào. Bạn có thể chỉnh sửa lại tên ảnh ở ô này. 

 Title – Tiêu đề Ảnh: Bạn điền tiêu đề của ảnh ở mục này có thể tiêu đề của ảnh là 

tiêu đề tin bài. Nếu không muốn điền bạn có thể bỏ qua không điền. 

 Keyword:  Những cụm từ liên quan đến ảnh. 

 Comment: Điền những ghi chú của ảnh. 

 Author: Điền tên tác giả của bức ảnh. 

 Date Picture Taken: Điền ngày tháng và thời gian bức ảnh được chụp. 

 Copyright: Điền nội dung bản quyền của ảnh. 

Sau khi điền các thông tin bấm vào nút Save (Ghi lại) để hệ thống lưu lại các thông tin 

bạn vừa điền của ảnh và chèn ảnh vào nội dung của tin bài. Như hình sau đây 

 

 

Hình 1.8. Giao diện sau khi cập nhập ảnh. 

- Nếu bức ảnh có chiều rộng (Horizontal Size) lớn hơn 500 bạn phải chỉnh kích thước ảnh 

về 500 để nội dung tin bài không bị vỡ khung. Như ô số 1 màu đỏ trên hình chiều rộng 

của ảnh là 1000 bạn điền 500 vào ô Horizontal Size và nhấn enter hệ thống sẽ tự động 

thu chiều rộng của ảnh về 500 và chiều cao sẽ thu lại theo tỷ lệ tương ứng. 

- Ô màu đỏ số 2 bao gồm đường dẫn địa chỉ của ảnh và tên ảnh. (Bạn có thể copy đường 

dẫn địa chỉ Ảnh này để làm ảnh đại diện) 

- Khi bạn Insert Picture (Chèn ảnh) vào nội dung tin bài thì hệ thống sẽ tự động tạo thư 

mục theo tên tin bài trên hệ thống và lưu ảnh vào thư mục đó. Ví dụ: bạn thêm ảnh tin 

bài Deputy PM Minh Peace security prerequisites for sustainable development nằm trong 

mục News -> Embassy News và tên ảnh là anh1.jpg thì ảnh sẽ nằm trong đường dẫn 

sau (đối với trang tiếng Anh): Home -> News -> Embassy News -> Images -> 
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Page -> Deputy PM Minh Peace security prerequisites for sustainable 

development và bạn sẽ thấy file anh1.jpg trong thư mục đó. Chú ý: trường hợp này chỉ 

áp dụng nếu bạn có thực hiện Insert Image (Chèn ảnh) vào nội dung tin bài.  

  Click here to insert a picture from SharePoint – Cập nhập ảnh đại diện cho 

tin bài: Sau khi bấm vào link sẽ xuất hiện cửa sổ cập nhập ảnh đại diện 

 

 

Hình 1.9. Giao diện cập nhập ảnhn đại diện. 

 Selected Image – Chọn Ảnh: Nếu bạn sử dụng ảnh nội dung làm ảnh đại 

diện thì Paste đường dẫn bạn vừa copy ở trên vào đây sau đó bấm OK. Hoặc 

bạn có thể lựa chọn ảnh bằng cách bấm vào Browse... sau đó sẽ xuất hiện 

của sổ cho phép bạn chọn ảnh và upload ảnh: 



AIG3_INFO - Hướng dẫn sử dụng Phiên bản:1.0 

Ngày ban hành: 16-03-2016 14/25   

 

Hình 1.10. Giao diện lựa chọn ảnh đại diện. 

 

 Chọn Home -> News -> Embassy News -> Images tại ô màu đỏ số 1 

trên hình. 

 - Nếu lựa chọn ảnh nội dung làm ảnh đại diện thì chọn tiếp Pages -> tên 

tin bài (Mục này chỉ có khi đã thêm ảnh trong nội dung tin bài) và các ảnh cần lựa 

chọn sẽ xuất hiện ở ô màu đỏ số 2 sau đó chọn ảnh và bấm Insert. Trong trường 

hợp thêm ảnh khác thì bấm vào nút Add trong ô màu đỏ số 2, sau đó sẽ xuất hiện 

giao diện Add a Document thực hiện việc thêm ảnh như hướng dẫn ở trên. 

 - Nếu thêm ảnh mới làm ảnh đại diện (chưa thêm ảnh trong nội dung tin bài 

thì bấm) vào nút Add trong ô màu đỏ số 2 để thêm ảnh luôn tại mục Images. 

Sau khi bấm vào nút Add sẽ xuất hiện giao diện Add a Document và thực hiện 

việc tải ảnh lên như hướng dẫn ở trên. 

 - Mục màu đỏ số 3 là đường dẫn thư mục hiện tại của bạn. 

 - Cuối cùng bấm Insert (chèn) để chèn ảnh vừa chọn làm ảnh đại diện. 

Cuối cùng sau khi điền đầy đỏ các thông tin Summary (Mô tả ngắn gọn), Page Content (Nội 

dung tin), Rollup Image (ảnh đại diện).  

- Nếu bạn bấm vào nút  để lưu lại các dữ liệu bạn vừa tạo và hệ thống sẽ lưu lại 

tin này dưới dạng bản nháp (Drap). Sau đó bạn phải Check in và Publish drap thì tin 

bài mới được hiển thị cho người dùng xem. 

- Hoặc bạn có thể bấm vào tab Publish sau đó chọn nút   để hệ thống lưu lại dữ liệu 

bạn vừa nhập và hiển thị cho người dùng xem. 

Chú ý:  Bạn nên tạo tin bài tiếng anh trước. Sau khi làm xong tin bài tiếng anh bạn bấm Save 

và Publish lần đầu tiên thì hệ thống sẽ tự động sao chép nội dung tin bài bạn vừa tạo sang 

phần tiếng việt (duy nhất chỉ một lần đầu tiên khi bạn bấm Save hoặc Publish). Khi đó bạn sẽ 
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sang trang tiếng việt sửa lại nội dung tin bài bằng tiếng việt. Việc sao chép sẽ mất khoảng 5 

phút. 

4.2 Quản lý, sửa và xóa tin tức 

Để xem quản lý danh sách tin tức bạn truy cập vào mục tin tức cần quản lý. Ở đây sẽ hướng 

dẫn quản lý mục Embassy News (tin tức hoạt động).  

Bạn truy cập vào News -> Embassy News chọn nút Gear  lựa chọn Site contents (Nội 

dung trang) sau khi chọn sẽ xuất hiện giao diện: 

 

Hình 1.11. Giao diện Site contents (Nội dung trang) mục Embassy News (Tin tức hoạt 

động). 

- Document: Quản lý các file tài liệu. 

- Images: Quản lý các file hình ảnh 

- Page (Trang): Quản lý danh sách các trang hay danh sách tin tức. 

Tại giao diện này bạn bấm vào Page (Trang) để hiện thị danh sách tất cả các tin tức trong mục 

Embassy News. Sau khi bấm vào Page sẽ xuất hiện giao diện sau: 
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Hình 1.12. Giao diện quản lý danh sách tin bài trong mục Embassy News 

Tại giao diện quản lý tin bài này bạn sẽ thấy được các thông tin như tên tin bài, tin bài được chỉnh 

sửa gần nhất vào thời gian nào, tài khoản nào chỉnh sửa tin bài, ai đang Check Out tin bài (tức là tin 

bài đang được chỉnh sửa và phiên bản chỉnh sửa chưa được cung cấp cho người truy cập xem). 

Nếu bạn muốn chỉnh sửa tin bài bấm vào tên tin bài, hoặc bấm vào nút  rồi chọn Open để mở tin 

bài. Sau khi tin bài được mở ra bấm vào nút Gear  sau đó chọn Edit Page (Sửa trang) khi đó 

sẽ xuất hiện giao diện chỉnh sửa giống như giao diện khi thêm mới tin bài. 

Nếu tin bài đang có biểu tượng  thì là tin bài đang bị Check Out và bạn có thể Check In bằng 

cách bấm vào nút  sau đó chọn tiếp nút  và chọn Check In như hình sau. 

Nêu bạn muốn xóa tin bài bấm vào nút  tương ứng với tin bài cần xóa sau đó bấm tiếp vào nút 

 đó và chọn Delete (xóa) như hình sau (nếu tin bài nào dang bị Check Out thì bạn phải Check 

In tin bài đó mới có thể xóa): 
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Hình 1.12. Giao diện Delete (Xóa), Check In tin bài. 

 

5 CẬP NHẬT FOOTER, CONTACT, VIETNAMESE COMMUNITY (ẢNH ĐạI 

ĐIệN TạI TRANG CHủ), ẢNH ĐạI Sứ ở TRANG CHủ, … 

Để cập nhập các thông tin như footer, contact, vietnamese community, Ambassador (Ảnh 

đại sứ) của cả 2 trang bạn truy cập vào Trang chủ (Home) chọn biểu tượng Gear  -> Site 

Content (Nội dung trang) sau khi lựa chọn xuất hiện giao diện như sau: 
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Hình 5.1. Giao diện Site Content (Nội dung trang). 

Tại đây bạn có thể tìm các mục footer, contact, vietnam community, Ambassador, … Nếu bạn muốn 

sửa mục nào thì tìm tên và bấm vào mục đó. Sau trong khuân khổ tài liệu sẽ hướng dẫn thay đổi ảnh 

đại sứ Ambassador. Sau khi bấm vào mục Ambassador sẽ xuất hiện giao diện: 

 

Hình 5.2. Giao diện sau khi bấm vào mục Ambassador. 

Tại đây bạn chỉnh sửa ảnh đại sứ bằng cách bấm vào nút … ở giữa tên ảnh và nội dung sau đó chọn 

Edit Item như hình sau: 
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Hình 5.3. Chọn Edit Item để chỉnh sửa ảnh đại diện đại sứ quán. 

 

Sau khi chọn Edit Item sẽ xuất hiện giao diện như sau: 

 

 

Hình 5.4. Giao diện chỉnh sửa Ảnh đại sứ sau khi bấm Edit Item. 
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Tại đây bạn có thể thay đổi ảnh đại sứ bằng cách bấm vào mục Change Picture ở tab IMAGE (tab 

này sẽ xuất hiện khi bạn bấm chuột vào ảnh) sẽ xuất hiện 3 lựa chọn cho bạn như khi Insert Picture 

(thêm ảnh) ở mục tin tức. Sau đó thực hiện việc upload hay lựa chọn ảnh giống như ở phần tin tức. 

 

Với những phần còn lại như Footer, Contact, … bạn có thể gõ text trực tiếp vào nội dung. 

 

Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa bạn bấm vào nút Save để lưu lại các nội dung vừa chỉnh sửa.  

6 CHỉNH SửA NộI DUNG LờI CHÀO ĐạI Sứ (MESSAGE FROM 

AMBASSADOR), TIểU Sử ĐạI Sứ (AMBASSADOR’S BIOGRAPHY), 

EMBASSY’S STAFFS (THÀNH VIÊN ĐạI Sứ QUÁN), THờI GIAN LÀM 

VIệC (WORKING TIME). 

Quy trình chỉnh sửa như sau (sau đây xin hướng dẫn chỉnh sửa lời chào đại sứ): 

  

Nếu muốn chỉnh sửa lời chào đại sứ (Message from Ambassador) truy cập vào Embassy -> 

Ambassador -> Message from Ambassador. 

 

 

Hình 6.1. Giao diện trang lời chào đại sứ. 

Tại trang Message from Ambassador bấm vào biểu tượng Gear  -> Edit Page (Sửa Trang) sau khi 

chọn xong sẽ xuất hiện giao diện giống với giao diện tin bài nhưng bạn chỉ phải chỉnh sửa phần nội 

dung chính ở mục Page Content (Nội dung) còn các mục khác thì không phải chỉnh sửa: 
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Hình 6.2. Giao diện chỉnh sửa nội dung lời chào đại sứ 

Tại đây bạn có thể nhập lại lời chào đại sứ và thay ảnh ông đại sứ. Các công việc thêm mới ảnh 

giống như hướng dẫn tại mục thêm mới tin bài. 

 

Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa chọn tab Publish trên thanh công cụ sau đó chọn nút  để hệ 

thống thực hiện việc lưu bản chỉnh sửa và hiển thị cho người dùng xem. 

 

Các mục còn lại như Tiểu sử đại sứ (AMbassador’s biography), embassy’s staffs (thành viên đại sứ 

quán), Thời gian làm việc (Working Time) cũng thao tác giống như chỉnh sửa lời chào. 

7 CHỉNH SửA CONTACT (PHầN HIểN THị CÓ BảN Đồ). 

Truy cập vào trang Embasssy -> Contact (thông tin liên hệ). Tại giao diện Contact bấm vào nút Gear 

 -> Edit Page (Sửa Trang). Sau khi lựa chọn sẽ xuất hiện giao diện chỉnh sửa như sau: 
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Hình 7.1. Giao diện chỉnh sửa Contact (Thông tin liên hệ) 

Sau khi chỉnh sửa số điện thoại địa chỉ liên hệ. Bạn chọn Edit Snippet như trên hình để chỉnh sửa 

tọa độ của đại sứ quán trên bản đồ. Sau khi bấm vào Edit Snipet sẽ xuất hiện của sổ sau: 
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Hình 7.1. Giao diện chỉnh sửa địa chỉ đại sứ quán trên bản đồ 

 

Để lấy được tọa độ của đại sứ quán trên bản đồ bạn truy cập website: map.google.com hoặc 

google.com/maps 
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Hình 7.2. Giao diện website map.google.com 

Tại website map.google.com bạn gõ địa chỉ cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm trên Google Maps. Tại 

website google map bạn tìm kiếm đúng địa chỉ của đại sứ quán. Sau đó đặt chuột vào đúng địa chỉ 

trên website và bấm chuột phải chọn “đây là gì ?” (What is it? Với google tiếng Anh) 

 

 

Hình 7.3. Giao diện lựa chọn đây là gì?  

Sau khi lựa chọn đây là gì? sẽ xuất hiện giao diện sau: 
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Hình 7.4. Giao diện sau khi lựa chọn “đây là gì? “ 

 

Tại đây bấm vào tọa độ hiển thị trên màn hình như trên hình. Sau khi bấm vào tọa độ đó, địa chỉ tọa 

độ sẽ xuất hiện trên thanh tìm kiếm: 

 

 

Hình 7.5. Ô copy tọa độ 

 

Copy toàn bộ dãy số tọa độ sau đó thay dãy số đó vào của sổ giao diện hình 7.1. Lưu ý: dãy số tọa 

độ sẽ có tọa độ âm và dương bạn phải thay toàn bộ số tọa độ cũ trong dấu ( ) bằng tọa độ mới vừa 

copy. 

 

Sau khi thay tọa độ bạn thay đổi cả địa chỉ đại sứ và tên đại sứ (nếu có thay đổi) ở dòng số 3 như 

hình 7.1. Lưu ý: Tên đại sứ quán và địa chỉ phải nằm trong dấu “ ”. 

Sau khi hoàn thành việc thay đổi chọn tab Publish và chọn nút  để hoàn thành việc thay đổi 

 

 


