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A TỔNG QUAN 

Công cụ quản lý Thư viện số gồm các chức năng chính sau: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công cụ quản 
lý Admin TVS 

Quản lý học viên 

+ Lớp 

+ Học viên 

Quản lý tài khoản 

Admin 

Báo cáo sử dụng 

+ Báo cáo tổng hợp 

+ Báo cáo TaskLogs 

Quản lý phản hồi 

+ Góp ý 

+ Bình luận 

Quản lý tài nguyên số 

+ Tài liệu 

+ Bộ sưu tập 

+ Thể loại tài liệu 
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B. NỘI DUNG 

I. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN SỐ 

Trong quản lý tài nguyên số gồm 3 chức năng chính: 

1. Quản lý Tài liệu 

2. Quản lý Bộ sưu tập 

3. Quản lý Thể loại tài liệu 

 

 

1. QUẢN LÝ TÀI LIỆU 

Chức năng quản lý tài liệu giúp quản trị quản lý được tài liệu do trường và sinh 

viên upload. Trong mục QL Tài nguyên số, chọn Tài liệu để thực hiện các chức 

năng quản lý, (xem hình minh họa). 

 

 

 

Sau khi chọn chức năng quản lý Tài liệu màn hình sẽ hiển thị như sau: 

Chức năng quản lý 

tài nguyên số 

Chức năng QL 

tài liệu 
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Chức năng chính trong mục quản lý tài liệu gồm: 

1.1 Chức năng Upload tài liệu 

1.2 Các chức năng trong quản lý tài liệu 

1.1 Chức năng Upload tài liệu 

Trong Công cụ quản trị Thư viện số cho phép quản trị Upload tài liệu ngay trong 

Admin. Chọn Upload tài liệu để tải tài liệu lên. 

 

Sau khi chọn Upload tài liệu màn hình sẽ hiển thị như sau: 

Upload tài liệu tại đây 
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Sau đó quản trị sẽ tiến hành Upload tài liệu. 

Điều kiện cần để Upload tài liệu gồm: 

- Phải có tài khoản được phân quyền Upload 

- Phải có tài liệu cần Upload 

CÁC BƯỚC UPLOAD TÀI LIỆU GỒM: 

 Bước 1: Chọn thành viên Upload 

 Trường hợp 1: Trong hệ thống chưa có tài khoản sinh viên, giảng viên, cán 

bộ. 

 Nếu trong hệ thống chưa có tài khoản được tạo sẵn, bạn cần tạo tài khoản 

mới để phân quyền Upload Admin, hướng dẫn tạo tài khoản mới xem mục 

II.2 Quản lý học viên. 

 Trường hợp 2: Đã có tài khoản nhưng chưa được gắn quyền Upload 

 Nếu chưa có thành viên nào được gắn quyền Upload, màn hình sẽ xuất hiện 

câu “Hiện tại chưa có thành viên nào được gắn quyền Upload Admin. Bạn vui 

lòng gắn quyền tại đây”.  
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Nhấn vào chữ đây trong câu hướng dẫn để chọn thành viên Upload. Màn hình sẽ 

hiển thị như hình bên dưới: 

 

Sau đó, quản trị thực hiện các thao tác chọn tài khoản để phân quyền upload 

Admin. Các thao tác thực hiện phân quyền Upload Admin gồm: 

 Thao tác 1: Chọn tài khoản trong hệ thống đã có sẵn 

 Thao tác 2: Chọn hành động “Gắn quyền Upload Admin” 

 

 

Thao tác 2 

Thao tác 1 
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 Nếu muốn Hủy quyền Upload trong Admin thì bạn chọn Bỏ quyền Upload 

Admin.  

Sau khi phân quyền Upload xong, quay lại mục “Quản lý tài nguyên số - Tài 

liệu - Upload tài liệu” để  thực hiện thao tác Upload tài liệu. 

 Trường hợp 3: Đã có thành viên được gắn quyền Upload 

 Nếu trong hệ thống đã có tài khoản được gắn quyền, quản trị tiến hành 

“Chọn thành viên Upload” để Upload tài liệu.  

 

 

Sau khi chọn thành viên Upload tài liệu, bạn làm theo hướng dẫn Bước 2 dưới 

đây. 

 Bước 2: Chọn tệp upload 

+ Loại file được upload: pdf, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx 

+ Dung lượng file: Dung lượng tối đa cho phép mỗi tài liệu là 30MB. Sau đó chọn 

Open (xem hình minh họa). 

 

Chọn thành 

viên upload 
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Sau khi chọn file xong màn hình sẽ hiển thị 

 

Hướng dẫn xóa file đã Upload: 

Trong quá trình Upload nhiều file cùng một lúc, nếu quản trị muốn xóa một hay 

nhiều file trong số file đã upload thì làm theo hướng dẫn sau: 

 Xóa 1 file: Chọn tên file cần xóa và nhấp nút Xóa 

 Xóa tất cả các file: Nhấp vào nút Xóa hết 

 Bước 3: Chọn Upload để tải tài liệu lên, nếu muốn không lưu những tài liệu đã 

Upload thì bạn có thể chọn Đóng lại. 

 

Chọn File 
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TỔNG QUAN CÁC BƯỚC UPLOAD TÀI LIỆU 

 

 

 

 

Màn hình sau khi Upload tài liệu: 

 

Sau khi Upload tài liệu xong, quản trị tiến hành sửa tài liệu 

 

 

 

Bước 1  Bước 2  
Xóa 1 file  

Upload 

Xóa tất cả 

file Upload 

Bước 3 Không lưu 
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HƯỚNG DẪN SỬA TÀI LIỆU 

 Bước 1: Điền thông tin tài liệu vào các mục để hoàn thành biên tập – biên mục, 

trong đó những mục có dấu (*) là những mục bắt buộc phải điền.  

* Ý nghĩa và cách sử dụng một số thuộc tính: 

+ Chế độ tải: Gồm có 2 chế độ Cho phép tải và Hạn chế tải 

 Cho phép tải: Tất cả các tài khoản đều được phép tải tài liệu  

 Hạn chế tải: Quyền download bị hạn chế tải trên từng loại tài khoản 

  - Tài khoản trường gồm: Sinh viên, Giảng viên, Cựu sinh viên, Khác 

  - Tài khoản của Thư viện số khác: Thư viện liên kết. 

 Trường hợp 1: Nếu chọn 1 trong 5 loại tài khoản thì các tài khoản 

được chọn sẽ không được quyền tải tài liệu 

 Trường hợp 2: Nếu bỏ chọn 1 trong 5 loại tài khoản trên thì tài 

khoản được bỏ sẽ tải được tài liệu 

    

+ Chế độ đọc: 

 Trang mẫu: Chỉ xem được trang mẫu của tài liệu 

 Toàn văn: Xem được tất cả trang của tài liệu 

+ Chia sẻ: 

 Cộng đồng: Tất cả các tài khoản kể cả trường liên kết và người ngoài đều 

nhìn thấy tài liệu 

 Nội bộ: Chỉ các tài khoản trong trường mới nhìn thấy tài liệu 
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- Sau khi biên tập - biên mục tài liệu đầu tiên, công cụ quản trị có hỗ trợ chức năng 

"Áp dụng thuộc tính đã nhập cho tất cả tài liệu khác", chức năng này chỉ được áp 

dụng khi bạn Upload nhiều tài liệu cùng một lúc. 

- Để thực hiện chức năng này ta nhấp vào ô "Áp dụng thuộc tính đã nhập cho tất cả 

tài liệu khác". Sau khi chọn, tất cả các thông tin của tài liệu đầu tiên sẽ được cập nhật 

cho tất cả tài liệu còn lại (ngoại trừ Tiêu đề và Mô tả). 

 

Chọn hàng loạt 
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 Bước 2: Bấm nút Lưu để tiến hành lưu lại thông tin đã chỉnh sửa, nếu muốn 

không lưu tài liệu vừa chỉnh sửa, bạn chọn Không lưu 

  1.2 Các chức năng trong quản lý tài liệu 

a. Các chức năng thực hiện trên từng tài liệu 

Chức năng chính trên từng tài liệu gồm:  

a. Sửa 

b. Xóa 

c. Tải file gốc 

 

CÁC BƯỚC TRONG SỬA TỪNG TÀI LIỆU 

 Bước 1: Chọn tài liệu cần sửa 

 

 

 Bước 2: Điền thông tin tài liệu 

Điền thông tin tài liệu vào các mục để hoàn thành biên tập – biên mục, những 

mục có dấu (*) là những thông tin bắt buộc phải điền. 

Chọn thao tác sửa tại đây 
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- Hình đại diện: jpg/png/bmp, chiều cao > chiều rộng 

- Tệp tin: Upload thay thế file gốc (nếu file gốc bị lỗi hay cần thay thế) 

 Bước 3: Bấm nút Lưu để tiến hành lưu lại thông tin đã chỉnh sửa 

b. Các chức năng thực hiện cho nhiều tài liệu cùng một lúc 

- Ngoài các chức năng thực hiện trên từng tài liệu, công cụ quản trị Thư viện số còn 

cho phép quản trị chọn nhiều tài liệu cùng một lúc để thao tác. 

Các chức năng bao gồm:  

 Sửa 

 Nổi bật 

 Không nổi bật 

 Duyệt 

 Không duyệt 

 Thêm vào Bộ sưu tập: Thêm tài liệu đã chọn vào Bộ sưu tập đã tạo (xem ở mục 

quản lý Bộ sưu tập) 

Các bước thực hiện: 



 

14 

 Bước 1: Chọn nhiều tài liệu 

 Bước 2: Chọn hành động 

 

c. Các chức năng Lọc tài liệu 

Công cụ quản lý Thư viện số cho phép bạn Lọc tài liệu theo ý muốn, chức năng lọc 

được áp dụng cho những phần sau: 

 Thể loại cha 

 Thể loại con 

 Trạng thái 

 Nổi bật 

 Loại tài liệu 

 Chế độ tải 

 Chế độ đọc 

 Chia sẻ 

 Loại file 

Ví dụ: Muốn lọc tài liệu trong thể loại công nghệ thông tin, bạn chọn mục “Thể loại 

cha” chọn “Công nghệ thông tin”, kết quả sau khi lọc sẽ bao gồm những tài liệu 

thuộc thể loại Công nghệ thông tin. 

Bước 2 

Bước 1 
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d. Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu 

Công cụ quản lý Thư viện số cho phép người quản trị tìm kiếm tài liệu ngay trên 

trong hệ thống bằng 3 chức năng tìm kiếm:  

 Tìm kiếm theo từ khóa 

 Trường hợp 1: Tìm kiếm tất cả 

 Bước 1: Nhập từ khóa tài liệu cần tìm 

 Bước 2: Nhấn nút “Tìm” 

 Trường hợp 2: Tìm kiếm theo khoảng thời gian 

 Bước 1: Nhập từ khóa tài liệu cần tìm hoặc để trống 

 Bước 2: Chọn khoảng thời gian có sẵn để tìm kiếm tài liệu 

Sử dụng các khoảng thời gian có sẵn: 

o 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc Tùy chọn – với khoảng 

thời gian tương ứng để tìm kiếm tài liệu nhanh nhất. 

o Nếu không xác định được khoảng thời gian, bạn chọn “Tùy chọn” 

với mốc thời gian để trống để tìm kiếm tài liệu cần tìm. 

 Bước 3: Nhấn nút “Tìm” 

 

 

 Tìm kiếm theo ID tài liệu: Nhập ID tài liệu và nhấn Enter 

Thanh công 

cụ Lọc 

Lọc theo 

thể loại cha 
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 Tìm kiếm theo tài khoản Upload: Nhập tên tài khoản Upload và nhấn Enter 

 

 

2. QUẢN LÝ BỘ SƯU TẬP 

Chức năng quản lý Bộ sưu tập cho phép quản trị tạo mới, thêm tài liệu vào bộ sưu 

tập, chỉnh sửa, duyệt, cập nhật thuộc tính cho Bộ sưu tập. 

Trong mục QL Tài nguyên số, chọn Bộ sưu tập để thực hiện các chức năng quản lý 

(xem hình minh họa). 

 

Sau khi chọn chức năng quản lý Bộ sưu tập màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

 

Bước 1 

Tìm theo 

ID tài liệu 
Tìm theo tài 

khoản Upload 

Bước 2 Bước 3 

QL Bộ sưu tập  
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Các thao tác chính trong mục quản lý Bộ sưu tập gồm: 

2.1 Thêm Bộ sưu tập 

2.2 Các thao tác trong quản lý Bộ sưu tập 

2.1 Thêm Bộ sưu tập 

- Chọn Thêm Bộ sưu tập để tạo mới Bộ sưu tập 

 

Nhập thông tin Bộ sưu tập theo yêu cầu, trong đó những thông tin chứa dấu (*) là 

những thông tin bắt buộc nhập, với: 

 Tên bộ sưu tập: Tên tiêu đề bộ sưu tập muốn tạo 

 Hình: Hình đại diện cho Bộ sưu tập, yêu cầu: 

 Hình: Có đuôi jpg, png, bmp 

 Kích thước: Hình chữ nhật đứng 

 Mô tả: Giới thiệu nội dung của Bộ sưu tập 

 Tài khoản: Chọn tài khoản để tạo BST, tài khoản được gắn với BST cũng 

chính là tài khoản được phân quyền trong Upload Admin. (Xem mục 1.1 

– Upload tài liệu trong Admin). 

 Từ khóa: Định từ khóa cho Bộ sưu tập giúp người dùng dễ dàng tìm 

kiếm Bộ sưu tập đã tạo 

 Trạng thái: Gồm 2 trạng thái 

 Duyệt: Bộ sưu tập đã tạo sẽ hiển thị ngoài website 

 Chưa duyệt: Bộ sưu tập đã tạo không hiển thị ngoài website 

 Nổi bật: Gồm 2 thuộc tính 

Thêm BST mới tại đây  
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 Nổi bật: Bộ sưu tập sẽ hiện ngoài mục Bộ sưu tập nổi bật ngoài 

trang chủ 

 Không nổi bật: Bộ sưu tập sẽ không hiện ngoài mục Bộ sưu tập nổi 

bật ngoài trang chủ 

 

- Sau khi thêm mới tên Bộ sưu tập thành công, quản trị có thể thêm tài liệu vào 

Bộ sưu tập mới bằng 2 cách: 

+ Cách 1: Chọn thêm tài liệu ở mục thao tác “Thêm tài liệu”

 

 

Sau khi chọn mục “Thêm tài liệu” thì quản trị thực hiện các bước sau để hoàn 

thành việc thêm tài liệu vào Bộ sưu tập: 

 Bước 1: Chọn tài liệu cần thêm  

1 Cách 1 
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 Bước 2: Chọn hành động “Thêm vào Bộ sưu tập”. 

 Bước 3: Nhấn nút “Thêm”, nếu như không muốn tiếp tục thêm những 

tài liệu đã chọn, bạn chọn “Đóng lại”. 

      

 

+ Cách 2: Thêm ID tài liệu vào Bộ sưu tập, xem hướng dẫn ở mục sửa Bộ sưu 

tập (2.2 a) bên dưới. 

2.2 Các chức năng trong quản lý Bộ sưu tập 

a. Các chức năng thực hiện trên từng Bộ sưu tập 

Các chức năng thực hiện trên từng Bộ sưu tập cũng bao gồm những chức năng chính 

như: 

 Sửa 

 Xóa 

 Thêm tài liệu 

 

Bước 2 

Bước 1  

Bước 3 
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Sửa Bộ sưu tập 

Chức năng sửa Bộ sưu tập cho phép quản trị chỉnh sửa nội dung để hoàn thiện Bộ 

sưu tập đã tạo. Nội dung thông tin chỉnh sửa Bộ sưu tập bao gồm: 

 Tên tiêu đề 

 Hình 

 Mô tả 

 Từ khóa 

 Trạng thái 

 Duyệt  

Trong phần chỉnh sửa Bộ sưu tập, công cụ còn hỗ trợ 2 chức năng: 

 Sắp xếp vị trí tài liệu trong Bộ sưu tập: Cập nhật số thứ tự tài liệu theo 

ý muốn trong cột “Thứ tự” sau đó nhấn “Cập nhật TT”. 

 Thêm tài liệu vào BST: Gõ ID tài liệu cần thêm cách nhau dấu phẩy sau 

đó nhấn nút “Thêm” 
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b. Các chức năng thực hiện cho nhiều Bộ sưu tập cùng một lúc 

Các chức năng thực hiện cho nhiều Bộ sưu tập cùng một lúc bao gồm những chức 

năng: 

 Duyệt 

 Chưa duyệt 

 Nổi bật 

 Không nổi bật 

 Xóa 

Các bước cụ thể gồm: 

 Bước 1: Chọn tài liệu  

 Bước 2: Chọn hành động 

 

 Cập nhật 

Thứ tự TL 

Thêm ID Tài liệu tại đây  
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c. Chức năng lọc Bộ sưu tập 

Công cụ quản lý Thư viện số cho phép bạn Lọc Bộ sưu tập theo ý muốn, bao gồm các 

chức năng lọc: 

 Nổi bật 

 Trạng thái 

 

 

d. Hướng dẫn tìm kiếm Bộ sưu tập 

- Công cụ quản lý Thư viện số cho phép quản trị tìm kiếm tài liệu ngay trên trong hệ 

thống bằng 2 chức năng tìm kiếm gồm: 

 Tìm kiếm theo tên Bộ sưu tập 

 Trường hợp 1: Tìm kiếm tất cả 

 Bước 1: Nhập từ khóa Bộ sưu tập cần tìm 

 Bước 2: Nhấn nút “Tìm” 

 Trường hợp 2: Tìm kiếm theo khoảng thời gian 

Lọc BST 

Bước 2 

Bước 1  



 

23 

 Bước 1: Nhập từ khóa Bộ sưu tập cần tìm hoặc để trống 

 Bước 2: Chọn khoảng thời gian có sẵn để tìm kiếm Bộ sưu tập 

  Sử dụng các khoảng thời gian có sẵn: 

o 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc Tùy chọn – với khoảng 

thời gian tương ứng để tìm kiếm tài liệu nhanh nhất. 

o Nếu không xác định được khoảng thời gian, bạn chọn “Tùy chọn” 

với mốc thời gian để trống để tìm kiếm tài liệu cần tìm. 

 Bước 3: Nhấn nút “Tìm” 

 

 

 

 Tìm kiếm theo tên tài khoản: Tại mục tìm kiếm theo tên tài khoản cho phép 

bạn tìm kiếm Bộ sưu tập nhanh chóng chỉ cần nhập tên tài khoản đã tạo Bộ 

sưu tập sau đó nhấn Enter. 

 

 

Bước 1 
Bước 4 Bước 2 Bước 3 

Tìm theo tên 

tài khoản 
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3. QUẢN LÝ THỂ LOẠI TÀI LIỆU 

Mục quản lý thể loại tài liệu cho phép quản trị thêm cate (danh mục) mới, điều 

chỉnh, chỉnh sửa thông tin cate.  Trong mục QL Tài nguyên số, chọn Thể loại tài 

liệu để thực hiện các chức năng quản lý, (xem hình minh họa). 

  

 

Sau khi chọn chức năng quản lý Thể loại tài liệu màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Các thao tác chính trong mục quản lý Thể loại tài liệu gồm:  

3.1 Thêm Thể loại tài liệu 

3.2 Các chức năng trong quản lý Thể loại tài liệu 

3.1 Thêm Thể loại tài liệu 

Công cụ quản lý Thư viện số cho phép bạn "Thêm thể loại tài liệu”, tuần tự các 

bước tiến hành như sau: 

 Bước 1: Chọn “Thêm thể loại” 

 Bước 2: Nhập tên thể loại cần thêm 

 Bước 3: Cập nhật thứ tự thể loại (không bắt buộc) 

 Bước 4: Chọn thể loại thể loại cha (con), nếu chọn thể loại con thì sang Bước 

5, nếu không thì bấm “Lưu” hoặc “Không lưu” để hoàn thành 

 Bước 5: Chọn thể loại cha và nhấn nút “Lưu” 

QL Thể loại tài liệu 
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3.2 Các chức năng trong quản lý Thể loại tài liệu 

a. Các chức năng thực hiện trên từng Thể loại tài liệu 

 Sửa 

 Xóa 

Thao tác sửa thể loại tài liệu bao gồm các bước: 

Bước 1: Chọn thao tác sửa 

Bước 2: Nhập thông tin cần sửa và lưu 

 

Muốn Xóa 1 Thể loại tài liệu, bạn cần phải hạ (chuyển từ trạng thái đã duyệt sang 

trạng thái chưa duyệt hoặc xóa) các tài liệu thuộc Thể loại tài liệu đó. 

b. Các chức năng thực hiện cho nhiều Thể loại tài liệu cùng lúc 

 Duyệt: Hiển thị tên thể loại tài liệu ngoài website 

 Chưa duyệt: Không hiển thị tên thể loại tài liệu ngoài website 

Các bước thực hiện thao tác gồm: 

 Bước 1: Chọn tài liệu 

 Bước 2: Chọn hành động 

Bước 2 

Thêm 

Bước 1 

Thêm 

Bước 3 

Thêm 
Bước 4 

Bước 5 

Thêm 

Bước 2 

Bước 1 
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II. QUẢN LÝ HỌC VIÊN 

Trong phần Quản lý học viên gồm có 2 chức năng chính gồm: 

1. Quản lý lớp 

2. Quản lý học viên 

 

 

 

1. QUẢN LÝ LỚP 

Chức năng Quản lý lớp dùng để thống kê số lượng sinh viên thuộc lớp, tình trạng 

sinh viên theo lớp. Trong mục Quản lý học viên, chọn Lớp để thực hiện các chức 

năng quản lý (xem hình minh họa). 

Chức năng quản lý học viên 

s 

Bước 2 

Bước 1 
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Sau khi chọn chức năng quản lý Lớp, màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Các thao tác chính trong mục quản lý Lớp gồm:  

1.1 Thêm lớp mới 

1.2 Các thao tác trong quản lý lớp 

1.1 Thêm lớp mới 

- Trong quá trình quản lý, nếu quản trị muốn thêm lớp mới thì chỉ việc chọn chức 

năng Thêm lớp mới để tạo lớp mới, sau đó điền các thông tin cần thiết. 

Các bước cụ thể tạo một lớp mới gồm: 

Bước 1: Chọn chức năng thêm lớp 

Bước 2: Điền thông tin cần thiết, các thông tin có dấu (*) là những thông tin bắt 

buộc cần nhập, bao gồm: 

 Mã lớp: Viết liền, không dấu 

 Tên lớp 

 Năm 

 Tên khoa 

 Trạng thái: Gồm 2 trạng thái, kích hoạt và không kích hoạt 

 Thời hạn sử dụng: Gồm không giới hạn và có thời hạn sử dụng 

 Không giới hạn: Thời hạn sử dụng của lớp học đã tạo không bị giới 

hạn thời gian 

Quản lý Lớp 
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 Đến ngày: Thời hạn sử dụng của lớp học  đến một thời điểm cụ thể 

 

 

 

1.2 Các chức năng trong Quản lý lớp 

a. Các chức năng thực hiện trên Quản lý lớp 

Các chức năng chính trong Quản lý lớp gồm: 

 Sửa 

 Xóa 

Trong phần Quản lý lớp cho phép quản trị điều chỉnh thông tin lớp qua 2 bước: 

 Bước 1: Chọn sửa 

 Bước 2: Cập nhật thông tin cần điều chỉnh, riêng phần Mã lớp bạn không điều 

chỉnh được. 

 

 

 

b. Các chức năng thực hiện cho nhiều Quản lý lớp cùng lúc 

Các chức năng chính trong Quản lý lớp gồm: 

 Kích hoạt 

 Chưa kích hoạt 

Với 2 bước cơ bản: 

Bước 2 

Bước 1 
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 Bước 1: Chọn lớp 

 Bước 2: Chọn hành động 

 

 

2. QUẢN LÝ HỌC VIÊN 

Trong mục Quản lý học viên, chọn Học viên để thực hiện các chức năng quản lý 

(xem hình minh họa). 

  

Sau khi chọn chức năng quản lý Học viên, màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Các thao tác chính trong mục quản lý Học viên gồm:  

2.1 Thêm Học viên mới 

2.2 Chức năng trong quản lý Học viên 

2.1 Chức năng thêm mới học viên 

Để thêm học viên mới quản trị thực hiện các bước sau: 

 Bước 1: Chọn Thêm mới học viên 

Bước 1 

Bước 2 

QL Học viên 
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 Bước 2: Điền thông tin học viên với một số thông tin, trong đó các thông tin 

có chưa dấu (*) là những thông tin bắt buộc phải nhập 

 Tên đăng nhập: Viết liền không đấu  

 Mật khẩu 

 Nhập lại mật khẩu 

 Họ - Tên 

 Giới tính 

 Ngày sinh 

 Email 

 Điện thoại 

 Địa chỉ 

 Mã lớp: Chọn mã lớp cho tên đăng nhập giúp quản trị dễ dàng kiểm 

soát thời gian sử dụng của từng tài khoản theo lớp 

 Phân loại tài khoản 

 Sinh viên 

 Giảng viên 

 Cựu sinh viên 

 Khác 

 Thời hạn sử dụng: Gồm không giới hạn và có giới hạn 

 Không giới hạn: Thời hạn sử dụng của tài khoản không bị giới 

hạn thời gian 

 Đến ngày: Thời hạn sử dụng của tài khoản có thời gian sử dụng 

đến một thời điểm cụ thể 

 Bước 3: Chọn Lưu (nếu muốn lưu chọn Không lưu) để hoàn thành 
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2.2 Các chức năng trong quản lý học viên 

a. Các chức năng thực hiện trên từng học viên 

Chức năng này gồm 2 thao tác chính: 

 Sửa 

 Xóa 

 

b. Chức năng thực hiện cho nhiều học viên cùng một lúc 

 Bước 1: Chọn tài khoản 

 Bước 2: Chọn hành động 

 

Bước 1 

Bước 2 

Bước 3 

Chọn thao tác 
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c. Chức năng lọc tài khoản đăng nhập mới 

Chức năng này cho phép quản trị Lọc được tài khoản theo từng thuộc tính gồm:  

 Mã lớp 

 Họ tên 

 Họ tên A-Z 

 Họ tên Z-A 

 Tất cả 

 Phân loại tài khoản 

 Sinh viên 

 Giảng viên 

 Cựu sinh viên 

 Khác 

 Trạng thái 

 Kích hoạt 

 Chưa kích hoạt 

 Cấm: Tài khoản bị cấm không được quyền sử dụng 

 Quyền upload 

 Tất cả 

 Có 

 Không 

Bước 2 

Bước 1 



 

33 

 

 

d. Chức năng tìm kiếm tài khoản đăng nhập mới 

Công cụ Admin cho phép người quản trị tìm kiếm tài khoản nhanh nhất. 

Các bước thực hiện thao tác tìm kiểm gồm: 

 Tìm kiếm theo tên đăng nhập 

 Bước 1: Chọn tên Đăng nhập/Email 

 Bước 2: Nhập tên Đăng nhập/Email cần tìm 

 Bước 3: Chọn khoảng thời gian cần tìm kiếm 

Sử dụng các khoảng thời gian gợi ý: 

o 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc Tùy chọn để tìm kiếm tài 

khoản nhanh nhất. 

o Nếu không xác định được khoảng thời gia, chọn “Tùy chọn” với 

mốc thời gian để trống để tìm tài khoản cần tìm. 

 Bước 4: Nhấn nút “Tìm” 

 

 

 Tìm theo tên đăng nhập: Tìm theo tên đăng nhập cho phép quản trị tìm kiếm 

tên học viên một cách nhanh nhất, chỉ cần nhập tên đăng nhập muốn tìm và nhấn 

Enter. 

  

Lọc 

theo 

Bước 1  

Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 



 

34 

III. QUẢN LÝ PHẢN HỒI 

1. Quản lý góp ý 

2. Quản lý bình luận 

 

1. Quản lý góp ý 

Trong mục Quản lý phản hồi, chọn Góp ý để thực hiện các chức năng quản lý. (Xem 

hình minh họa). 

  

Sau khi chọn chức năng quản lý Góp ý, màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Chức năng Góp ý sẽ giúp quản trị nắm được tất cả các góp ý do người dùng gửi 

tới. 

Trong quản lý góp ý gồm có: 

 ID góp ý 

 Tên/Email: Thông tin thành viên góp ý 

QL Phản 

hồi 

QL Góp ý 
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 ID tài liệu: ID tài liệu chứa link, chỉ cần click vào ID sẽ xem được trực tiếp tài 

liệu ngoài trang chủ của Thư viện số. 

 Nội dung góp ý 

 Tình trạng 

 Trạng thái  

 Chưa xử lý 

 Đã xử lý 

 Tất cả 

 Ngày góp ý 

 

1.1 Xử lý góp ý 

Sau khi nhận được nội dung góp ý từ các thành viên, quản trị có thể xử lý góp ý 

ngay tại mục góp ý bằng cách chọn thao tác sửa. 

 

 

Sau khi xử lý góp ý xong, quản trị có thể nhập ghi chú vào mục “Ghi chú” để 

tóm tắt nội dung đã xử lý cho tài liệu đó sau đó chọn “Lưu” để lưu lại nội dung 

đã xử lý.  

Sửa tài 

liệu 
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1.2 Các chức năng cập nhật trạng thái các góp ý cùng lúc 

Sau khi xử lý các tài liệu được góp ý xong, quản trị có thể sử dụng chức năng này 

để cập nhật trạng thái cho hàng loạt các góp ý cụ thể với các bước: 

 Bước 1: Chọn góp ý 

 Bước 2: Chọn hành động 

 Đã xử lý 

 Chưa xử lý 

 

 

1.3 Lọc trạng thái đã xử lý cho góp ý 

Công cụ quản lý Admin Thư viện số cho phép quản trị lọc các góp ý một cách dễ 

dàng với 2 trạng thái lọc: 

 Đã xử lý 

 Chưa xử lý 

 Tất cả 

Bước 2 

Bước 1 
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2. Quản lý bình luận 

Trong mục Quản lý phản hồi, chọn Bình luận để thực hiện các chức năng quản lý 

(xem hình minh họa). 

  

 

Sau khi chọn chức năng quản lý Bình luận, màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Trong phần Quản lý bình luận cho phép quản trị quản lý nội dung bình luận của các 

thành viên với các thông tin gồm: 

 ID 

 Tên/Email 

 ID Tài liệu/BST 

 Nội dung 

 Trạng thái 

 Ngày bình luận 

Lọc trạng thái góp ý 

QL Bình 

luận 
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2.1 Các chức năng xử lý bình luận cùng một lúc 

Quản trị có thể sử dụng chức năng này để cập nhật trạng thái cho hàng loạt các 

bình luận cùng một lúc cụ thể với các bước: 

 Bước 1: Chọn bình luận 

 Bước 2: Chọn hành động 

 Duyệt: Bình luận sẽ được hiển thị ngoài website 

 Chưa duyệt: Bình luận sẽ không được hiển thị ngoài website 

 Xóa 

 

 

2.2 Lọc bình luận 

Công cụ quản lý Admin Thư viện số phần Quản lý phản hồi => Quản lý bình luận cho 

phép quản trị lọc các bình luận của các tài khoản một cách nhanh chóng với 2 thuộc 

tính lọc: 

a. Lọc bình luận theo: 

 Tài liệu 

 Bộ sưu tập 

 

b. Lọc theo trạng thái 

 Duyệt 

Bước 2 

Bước 1 

Thao tác tại đây 
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 Chưa duyệt 

 Tất cả 

 

IV. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN ADMIN 

 

 

1. Thêm mới tài khoản Admin 

Công cụ quản lý Admin Thư viện số cho phép quản trị thêm mới tài khoản 

Admin và phân quyền cho những tài khoản đã được tạo. 

Các bước thêm mới tài khoản Admin: 

 Bước 1: Click vào nút “Thêm mới tài khoản Admin” 

 

 

 Bước 2: Nhập thông tin tài khoản cần tạo 

 Họ tên 

 Tên đăng nhập 

 Mật khẩu 

 Xác nhận mật khẩu 

 Email 

QL tài khoản 

Admin 

Thêm mới TK 

Admin tại đây 

Thao tác tại đây 
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 Trạng thái: gồm 2 trạng thái 

 Kích hoạt 

 Chưa kích hoạt 

 

 

 Bước 3: Chọn phân quyền cho tài khoản Admin đang tạo, tùy thuộc vào mục 

đích và nhu cầu mà quản trị có thể chọn các quyền quản lý khác nhau cho từng 

tài khoản, chức năng phân quyền trong công cụ bao gồm các quyền: 

 Account (Quản lý tài khoản admin): Cho sửa thông tin tài khoản Admin. 

 Catedoc (Quản lý thể loại tài liệu): Thêm thể loại tài liệu mới, sửa, xóa thể 

loại tài liệu. 

 Class (Quản lý lớp/đơn vị): Tạo mới, sửa, xóa lớp/đơn vị. 

 Collection (Quản lý bộ sưu tập): Tạo mới, sửa, xóa bộ sưu tập. 

 Contact (Quản lý góp ý): Xem tất cả góp ý 

 Document (Quản lý tài liệu): Sửa, xóa tài liệu. 

 Member (Quản lý học viên/bạn đọc): tạo mới, sửa, xóa học viên/bạn đọc. 

Nhập thông 

tin tài khoản 
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 Permission (Quản lý gán quyền admin): tạo mới, sửa, xóa, gán quyền cho 

Admin. 

 Star (Quản lý gán quyền admin): tạo mới, sửa, xóa, gán quyền cho Admin. 

 

 Bước 4: Lưu, nếu muốn không lưu tài khoản đã tạo thì chọn Không lưu 

 

2. Quản lý tài khoản Admin 

2.1 Các chức năng thực hiện trên từng tài khoản 

Chức năng quản lý này gồm có 2 phần: 

 Sửa 

 Xóa 

Sửa tài khoản Admin bao gồm các bước: 

 Bước 1: Chọn thao tác sửa 

 Bước 2: Nhập thông tin cần sửa 

 Bước 3: Lưu/Không lưu 
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2.2 Các chức năng thực hiện cho nhiều tài khoản Admin cùng một lúc 

Chức năng này cho phép quản trị thực hiện trên nhiều tài khoản cùng lúc bao gồm: 

 Kích hoạt: Tài khoản được quyền đăng nhập  

 Chưa kích hoạt: Tài khoản chưa được quyền đăng nhập 

Với các bước thực hiện như sau: 

 Bước 1: Chọn tài khoản Admin 

 Bước 2: Chọn hành động 

 

 

2.3 Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản Admin 

Sau khi được kích hoạt, tài khoản Admin được quyền đăng nhập vào công cụ quản 

trị Thư viện số. 

Bước 1 

Bước 2 Bước 2 

Bước 3 

Bước 1 

Bước 2 
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Sử dụng tên tài khoản Admin và tài khoản được cấp để thực hiện thao tác đăng 

nhập 

Các bước đăng nhập gồm: 

Bước 1: Nhập tên tài khoản Admin 

Bước 2: Nhập mật khẩu 

Bước 3: Chọn đăng nhập để hoàn thành 

 

  

Bước 1 

Bước 3 

Bước 2 
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V. QUẢN LÝ TIN TỨC 

Mục quản lý tin tức cho phép quản trị cập nhật tin của trường. 

 

 

Các thao tác chính trong mục quản lý Tin tức gồm: 

5.1 Thêm Tin tức 

5.2 Các chức năng trong quản lý Tin tức 

5.1 Thêm Tin tức 

- Chọn Thêm Tin tức để nhập mới tin tức 

 

Sau khi chọn Thêm tin tức, màn hình sẽ hiện thị như sau: 

 

Quản trị điền đầy đủ thông tin vào các mục, các mục chứa dấu (*) là những mục bắt 

buộc phải nhập, với: 

 Tiêu đề: Tiêu đề tin tức 

Chức năng 

QL Tin tức 

Thêm mới Tin 

tức tại đây 
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 Hình: Hình đại diện cho Bộ sưu tập, yêu cầu 

 Hình: Có đuôi jpg, png, bmp 

 Kích thước: Hình chữ nhật ngang 

 Mô tả: Phần giới thiệu hoặc trích đoạn của tin tức 

 Trạng thái: Gồm 2 trạng thái 

 Duyệt: Tin tức đã nhập sẽ hiển thị ngoài website 

 Chưa duyệt: Tin tức đã nhập không hiển thị ngoài website 

 Nguồn: Trích dẫn nguồn của tin tức 

 Tác giả: Cập nhật thông tin người viết bài 

Sau khi hoàn thành nhập các thông tin trên, quản trị nhập tiếp tục nội dung của tin 

tức ở phần Nội dung. 

Hướng dẫn nhập phần Nội dung của tin tức 

Cách 1: Nhập trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản 

 

 

Cách 2: Dán nội dung đã soạn từ file word hay copy nội dung từ trang website khác 

 Bước 1: Chọn kiểu dán 

Nhập trực tiếp nội 

dung tin tức tại đây 
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- Dán theo dạng văn bản thuần:  Bỏ tất cả các định dạng, chỉ lấy chữ 

- Dán với định dạng word:   Giữ nguyên định dạng word đã được soạn thảo 

- Dán trực tiếp trong khung soạn thảo: Giữ nguyên định dạng, font, màu sắc, 

cỡ chữ của tin được copy. (Không khuyến khích vì sẽ ảnh hưởng đến giao diện 

ngoài website) 

 

 Bước 2: Định dạng nội dung tin tức 

Bao gồm một số chức năng giống word, ngoài ra công cụ còn hỗ trợ thêm một số 

chức năng khác như: 

- Chèn link   

- Chèn/Sửa hình ảnh  

- Chèn/Sửa Flash   

Hướng dẫn chèn hình ảnh cho tin tức 

Sau khi nhập nội dung tin tức, ngoài các thao tác định dạng ra, công cụ còn hỗ trợ 

quản trị cập nhật hình cho tin tức. 

Chọn Chèn/Sửa hình ảnh   để cập nhật hình ảnh. Sau khi chọn chức năng Chèn/Sửa 

hình ảnh,  màn hình sẽ hiển thị như sau: 
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C1: Nhập URL 

- B1: Dán đường dẫn hình vào URL 

- B2:  Nhấn biểu tượng  

Lưu ý: Nếu kích thước hình lớn hơn 600px thì quản trị cần điều chỉnh lại kích thước 

hình theo đúng quy định (tránh vỡ giao diện ngoài website). 

Hướng dẫn điều chỉnh kích thước bằng cách nhập kích thước hình vào: 

+ Rộng: <= 600px 

+ Cao: Tự điều chỉnh theo chiều rộng 

Ngoài ra, trong phần chèn hình ảnh cho tin tức, quản trị còn có thể điều chỉnh thêm 

cho hình bằng các thuộc tính sau: 

+ Đường viền (Bordẻ): Viền cho ảnh 

+ Hspace: Khoảng cách từ hình tới chữ theo chiều ngang 

+ Vspace: Khoảng từ hình tới chữ theo chiều dọc 

+ Vị trí: Canh vị trí cho hình trong bài 

C1: Nhập URL 
C2: Duyệt hình từ máy chủ 
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B3: Chọn Đồng ý để hoàn thành 

C2: Tải hình lên máy chủ (Cho phép upload 6 hình cùng lúc) 

B1: Chọn Duyệt trên máy chủ   

 

Sau khi chọn Duyệt trên máy chủ, màn hình sẽ hiện thị như sau: 

 

 

B1 
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B2: Duyệt hình ảnh từ máy để tải lên sau đó nhấp Upload 

 

 

B3: Click chọn các hình đã tải lên để đưa vào bài tin 

 

Sau khi chọn hình, màn hình sẽ hiển thị như sau: 

B3 

B2 



 

50 

 

 

B4: Chọn Đồng ý để hoàn thành tải hình cho tin tức 

Sau khi hoàn thành Bước 2: Định dạng nội dung và cập nhật hình cho bài tin, quản 

trị sang bước tiếp theo để hoàn thành 

 Bước 3: Chọn Lưu để hoàn thành phần cập nhật tin tức 

5.2 Các chức năng trong quản lý Tin tức 

5.2.1 Các chức năng thực hiện trên từng Tin tức 

Chức năng quản lý này gồm có 2 phần: 

 Sửa 

 Xóa 

Sửa tài khoản Admin bao gồm các bước: 

 Bước 1: Chọn thao tác sửa 

 Bước 2: Nhập thông tin cần sửa 

 Bước 3: Lưu/Không lưu 
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5.2.2 Các chức năng thực hiện cho nhiều Tin tức cùng một lúc 

Chức năng này cho phép quản trị thực hiện trên nhiều Tin tức cùng lúc bao gồm: 

 Duyệt: Tin tức được hiển trị ngoài website  

 Chưa duyệt: Tin tức không được hiển trị ngoài website 

 Nổi bật: Tin tức được hiển thị ở mục nổi bật ngoài website  

 Không nổi bật: Tin tức không được hiển trị ở mục nổi bật ngoài website  

 Xóa 

Với các bước thực hiện như sau: 

 Bước 1: Chọn tin tức 

 Bước 2: Chọn hành động 

Bước 2 

Bước 1 

Bước 3 



 

52 

 

 

 

  

Bước 1 

Bước 2 
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VI. BÁO CÁO SỬ DỤNG 

Trong chức năng Báo cáo sử dụng cho phép quản trị nắm được: 

1. Báo cáo tổng hợp  

2. Báo cáo TaskLogs 

 

1. Báo cáo tổng hợp  

Báo cáo tổng hợp giúp quản trị thống kê được số lượng tài khoản truy cập và 

Download trên trang Thư viện số của trường.  

Trong mục Báo cáo sử dụng chọn Báo cáo tổng hợp để thực hiện các thao tác 

quản lý của mục này (xem hình minh họa). 

 

Sau khi chọn mục Báo cáo tổng hợp màn hình sẽ hiển thị như sau 

 

Quản lý báo cáo tổng hợp giúp quản trị Admin nắm được các thông tin - số lượng 

cụ thể của các tài khoản trên trang Thư viện số và trang Tailieu.VN bao gồm các 

thông tin:  

 Ngày 

 Tài liệu Upload: Tổng số tài liệu upload trong Admin 

 Tạo Bộ sưu tập: Tổng Bộ sưu tập đã tạo trong Admin 

 Download TV: Tổng số lượt download tài liệu trên trang Thư viện số 

Chức năng QL 

Báo cáo 

QL Báo cáo 

tổng hợp 
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 Download tài liệu: Tổng số lượt download trên trang Tailieu.VN 

 Tổng Download: Tổng số lượt tài khoản đăng nhập Download tài liệu  

 Tổng đăng nhập: Tổng số lượt đăng nhập vào trang Thư viện số 

Các bước xem báo cáo tổng hợp: 

 Bước 1: Chọn thời gian cần xem  

 Bước 2: Nhấp nút tìm 

 

 

Sau khi thực hiện các bước trên xong, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới: 

 

3. Báo cáo TaskLogs 

Báo cáo TaskLogs cho phép quản trị nắm được các hoạt động của từng tài khoản 

được phân quyền quản lý trong Admin Thư viện số của trường. 

Trong mục Báo cáo sử dụng chọn Báo cáo TaskLogs để thực hiện các thao tác 

quản lý của mục này (xem hình minh họa). 

 

Bước 1 

 

Chức năng QL 

Báo cáo 

Bước 2 
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         Theo đó báo cáo TaskLogs bao gồm các nội dung: 

 ID TaskLogs 

 Ngày 

 IP 

 Hành động 

 Nội dung 

 ID tài khoản 

 Tài khoản 

Việc thống kê các hành động đã thực hiện cho phép bạn có cái nhìn từ khái quát 

đến cụ thể hơn với các tài khoản. 

Các bước xem TaskLogs gồm: 

 Bước 1: Chọn khoảng thời gian 

 Bước 2: Tìm 

 

 

Tùy chọn vào mục đích tìm kiếm kết quả để xem mà quản trị có thể chọn để tìm 

lọc kết quả thống kê nhanh hơn. 

Công cụ Quản lý Admin Thư viện số cho phép quản trị lọc theo: 

Bước 1 

 

Bước 2 

 

BC TaskLogs 
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 Tài khoản: Bao gồm tất cả các tài khoản quản lý được phân quyền trong 

Admin.   

  

 

 Hành động: Bao gồm tất cả các hành động thực hiện trong Admin gồm 

 Active_Document: Duyệt tài liệu 

 Add_Collection: Thêm bộ sưu tập 

 Edit_Document: Biên tập – biên mục, chỉnh sửa thông tin tài liệu 

 Edit_Images_Document: Chỉnh sửa hình ảnh 

 Inactive_Document: Hạ tài liệu, chuyển tài liệu từ trạng thái 

duyệt sang chưa duyệt, không hiển thị ngoài trang 

 Update_Cate: Cập nhật mới thể loại tài liệu 

  

Lọc theo tài 

khoản 
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