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I. MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU
Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn người dùng hiểu và nắm rõ
được các chức năng trong hệ thống thư viện của mình. Để giải quyết tốt những công việc
thực tế tại thư viện đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1

Đăng nhập vào hệ thống:

 Bước 1: Mở trình duyệt web bằng Internet Explorer hoặc Mozilla Firefox… để truy
cập.
 Bước

2:

Gõ

tên

địa

chỉ

Website

thư

viện

theo

địa

chỉ

sau

http://www.thuvienthongminh.vn để đăng nhập vào hệ thống.

 Bước 3: Sau khi đăng nhập vào hệ thống màn hình trang chủ xuất hiện. Bấm tổ hợp
phím Ctrl + Shift + R, chọn mục Sign in phía bên phải màn hình để đăng nhập.
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-

Sau khi bấm chọn Sign in xuất hiện màn hình đăng nhập, Nhập tên tài khoản và
mật khẩu vào khung đăng nhập. Bấm “OK” để đăng nhập vào hệ thống.
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-

Sau khi đăng nhập vào hệ thống người dùng chọn mục Dành cho người quản trị
để quản lý các trang menu có trong hệ thống.

-

Mục dành cho người quản trị cho phép người dùng quản lý các menu sau:
Quản trị trang chủ:
-

Quản trị Sự kiện

Quản trị trang giới trường:
-

Nội dung giới thiệu

-

Hình ảnh giới thiệu

Quản trị trang tin tức:
-

Bản tin thư viện

-

Bình luận bản tin thư viện

Thống kê.
Thông tin liên hệ.

6

(Giao diện quản trị hệ thống)

7

2. Quản trị sự kiện trang chủ:
 Trang quản trị sự kiện cho phép chỉ đăng một sự kiện vào hệ thống. Vì vậy khi
đăng một sự kiện mới vào hệ thống, người dùng phải xóa sự kiện đã có trong hệ
thống, hoặc bấm chọn không hiển thị tại mục hiển thị của sự kiện đã có. Để sự
kiện mới đăng mới được hiển thị trong hệ thống.
 Trang quản trị sự kiện cho phép người dùng thực hiện các chức năng sau:
o Thêm mới sự kiện
o Chỉnh sửa sự kiện
o Xóa sự kiện
2.1 Thêm mới sự kiện
 Mục đích: Hướng dẫn người dùng thêm mới một sự kiện vào hệ thống.
 Quy trình thực hiện :
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống truy cập đến màn hình quản trị
trang chủ, chọn mục sự kiện để thêm một sự kiện mới vào hệ thống.

(Màn hình trang chủ sự kiện)
 Bước 2 : Người dùng bấm chọn New item để thêm mới một sự kiện vào hệ thống.
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(Màn hình thêm mới sự kiện)
 Bước 3: Sau khi bấm chọn new item màn hình soạn thảo xuất hiện. Người dùng
tiến hành nhập nội dung tương ứng vào các ô trên màn hình soạn thảo.
 Tiêu đề: Nhập tiêu đ của sự kiện mà ch ng ta cần đăng.
 Tóm tắt nội dung: Nhập nội dung tóm tắt của sự kiện.
 Nội dung: Nhập nội dung chi tiết của sự kiện.
 Hiển thị : Nếu người dùng click chuột chọn hiển thị thì sự kiện sẽ được
hiển thị ở trang chủ, kho sách, chi tiết trang tin tức. Nếu không muốn hiển
thị bỏ chọn hiển thị.
 Tên sự kiện : Nhập tên của sự kiện mà chúng ta cần đăng
 Địa điểm : Nhập địa điểm nơi xảy ra sự kiện
 Thời gian : từ ngày xảy ra sự kiện đến ngày kết thúc sự kiện.
 Hình sự kiện tại kho sách : hình này sẽ được hiển thị khi bạn đọc truy cập
vào kho sách, kéo chuột xuống phía dưới thanh menu tại giao diện kho sách
để xem.
-

Để thêm một hình ảnh sự kiện tại kho sách: Truy cập vào giao diện màn
hình Quản trị trang chủ người dùng bấm chọn mục hình ảnh popup.
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-

Click chuột chọn 1 hình ảnh bìa cho sự kiện tại màn hình giao diện.

-

Tiếp tục click chuột vào hình đã chọn để copy đường dẫn liên kết của hình ảnh.
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-

Sau khi copy đường dẫn của hình ảnh, Paste đường dẫn vừa copy vào mục hình
sự kiện tại kho sách.

 Hình sự kiện tại chi tiết tin: Hình này được hiển thị khi người dùng bấm
vào xem chi tiết nội dung của một bản tin tại mục tin tức ở trang chủ.
-

Quy trình thực hiện tương tự thêm hình ảnh sự kiện tại kho sách.
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 Bước 4 : Sau khi đã nhập đầy đủ các nội dung của bản tin, người dùng tiến hành
thực hiện các thao tác sau:
 Bấm “save” để lưu lại nội dung của sự kiện,
 Bấm “cancel” để đóng màn hình soạn tin.
 Sau khi đăng thành công sự kiện vào hệ thống, thì sự kiện này sẽ được hiển thị 3
chỗ khác nhau trong hệ thống: giao diện trang chủ, giao diện tại kho sách, khi bấm
xem chi tiết của một bản tin.
2.2 Chỉnh sửa sự kiện:
 Mục đích: Chức năng này gi p người dùng chỉnh sửa nội dung của 1 sự kiện sau
khi được ban hành lên hệ thống.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình Quản trị
trang chủ, chọn mục Sự kiện.

 Bước 2: Tại giao diện của màn hình trang sự kiện click chuột chọn 1 sự kiện để
tiến hành chỉnh sửa.
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 Bước 3: Sau khi chọn sự kiện cần chỉnh sửa, người dùng click chuột vào biểu
tượng

của sự kiện, sau đó chọn edit item để chỉnh sửa.

 Bước 4: Người dùng tiến hành nhập nội dung cần chỉnh sửa tương ứng vào các ô
trên màn hình trang quản trị sự kiện:
 Tiêu đề: Nhập tiêu đ của sự kiện mà ch ng ta cần chỉnh sửa
 Tóm tắt nội dung: chỉnh sửa nội dung tóm tắt của sự kiện
 Nội dung: Chỉnh sửa nội dung chính của sự kiện.
13

 Hiển thị: Nếu người dùng click chuột chọn hiển thị thì sự kiện sẽ được
hiển thị ở trang chủ, kho sách, chi tiết trang tin tức. Nếu không muốn hiển
thị bỏ chọn hiển thị.
 Tên sự kiện: Chỉnh sửa tên sự kiện.
 Địa điểm: Chỉnh sửa địa điểm nơi xảy ra sự kiện
 Thời gian: Chỉnh sửa ngày xảy ra sự kiện.
 Hình sự kiện tại kho sách: Người dùng chọn 1 hình ảnh tại mục hình ảnh
popup để thay ảnh bìa cho sự kiện tại mục hình sự kiện tại kho sách.


Hình sự kiện tại chi tiết tin: Người dùng chọn 1 hình ảnh tại mục hình
ảnh popup để thay ảnh bìa cho sự kiện tại mục hình sự kiện tại chi tiết tin.

 Bước 5 : Sau khi đã chỉnh sửa xong các nội dung của sự kiện, người dùng tiến
hành thực hiện các thao tác:
 Bấm “save” để lưu lại nội dung của bản tin,
 Bấm “cancel” để hủy chỉnh sửa sự kiện.
2.3 Xóa sự kiện :
 Mục đích: Hướng dẫn người dùng chọn 1 sự kiện tại màn hình trang sự kiện để
xóa.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1 : Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình quản trị
trang chủ, chọn mục sự kiện sau đó chọn sự kiện để xóa.
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 Bước 2: Tại giao diện của trang quản trị trang chủ click chuột chọn 1 sự kiện để
xóa.

 Bước 3: Người dùng click chuột vào biểu tượng
Item để xóa sự kiện đã chọn.
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tại tập tin bấm chọn Delete

 Bước 4: Sau khi chọn Delete item ở bước 3 thì màn hình hiển thị thông báo

-

Chọn OK để xóa tập tin

-

Bấm chọn Cancel để hủy xóa sự kiện.

3. Quản trị giới thiệu trường :
3.1 Nội dung giới thiệu :
 Mục đích: Giới thiệu cho bạn đọc biết quá trình hình thành và phát triển của
trường qua từng giai đoạn khác nhau.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Để thêm nội dung giới thiệu trường, người dùng đăng nhập vào hệ thống
truy cập đến màn hình quản trị giới thiệu trường, chọn mục Nội dung giới thiệu
để nhập nội dung giới thiệu trường.
16

 Bước 2 : Người dùng tiến hành nhập nội dung thông tin tại màn hình soạn thảo
 Têu đề : Nhập tên tiêu đ giới thiệu trường
 Nội dung: Nhập nội dung giới thiệu v trường
 Hình ảnh đại diện: Bấm chọn 1 hình đại diện cho trường tại mục hình ảnh giới
thiệu trường.
-

Người dùng click chọn 1 hình ảnh bìa cho sự kiện tại màn hình giao diện.
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-

Tiếp tục click chuột vào hình đã chọn để copy đường dẫn liên kết của hình ảnh.

-

Sau khi copy đường dẫn của hình ảnh Paste đường dẫn vừa copy vào mục hình
ảnh đại diện.

 Bước 3 : Sau khi đã nhập đầy đủ các nội dung thông tin của trường, người dùng tiến
hành thực hiện các thao tác:
 Bấm “save” để lưu lại nội dung thông tin trường.
 Bấm “cancel” để hủy những thông tin vừa nhập.
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3.2 Hình ảnh giới thiệu trường :
 Mục đích: Hướng dẫn người dùng thêm một hình ảnh mới cho phần giới thiệu
trường.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình Trang quản
trị giới thiệu trường, sau đó chọn mục hình ảnh giới thiệu trường để thêm hình
ảnh mới.

 Bước 2: Người dùng bấm chọn New Picture để thêm một hình mới vào hệ thống.
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-

Người dùng bấm chọn “Browse” để chọn hình ảnh từ kho máy tính,

-

Sau đó chọn một hình từ kho máy tính bấm “Open” để tải hình ảnh lên
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 Bước 3: Sau khi chọn hình từ kho máy tính, người dùng bấm OK, sau đó tiến
hành nhập nội dung tương ứng vào các ô trên màn hình soạn thảo.
o Name: Nhập tên File của ảnh
o Preview: Xem trước hình ảnh trước khi tải lên hệ thống
o Title: Tên chủ đ của hình ảnh
o Date Picture Taken: Chọn ngày ban hành của hình ảnh vào hệ thống.
o Description: Nhập thông tin mô tả hình ảnh.
o Keywords: Nhập từ khóa
 Bước 4: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin cho hình ảnh, người dùng tiến hành
thực hiện các thao tác:
 Bấm “save” để lưu hình ảnh vào hệ thống,
 Bấm “cancel” để hủy thêm hình ảnh giới thiệu trường.
4. Quản trị trang tin tức
 Trang quản trị tin tức cho phép người dùng thực hiện các chức năng sau:
o Tìm kiếm nâng cao
o Thêm mới tin thư mục
o Chỉnh sửa tin thư mục
21

o Xóa tin thư mục
4.1 Tìm kiếm nâng cao
 Mục đích: Chức năng tìm kiếm nâng cao cho phép người dùng nhập nội dung cần tìm
vào ô tìm kiếm sau đó lựa chọn các giới hạn phù hợp để thực hiện tìm kiếm các bản
tin có trong hệ thống.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Sau khi truy cập bằng quy n quản trị vào hệ thống, người dùng chọn mục
quản trị trang tin tức sau đó chọn mục Bản tin thư viện để tìm kiếm các bản tin
có trong hệ thống.

 Bước 2: Người dùng tiến hành nhập nội dung cần tìm và lựa chọn các giới hạn tại
màn hình giao diện để tìm kiếm.
-

Nhập nội dung cần tìm vào ô tìm kiếm

-

Lựa chọn giới hạn tìm kiếm tất cả hoặc theo tiêu đề

-

Từ ngày Tìm kiếm theo ngày (Bắt đầu) Đến ngày: Tìm kiếm theo ngày (Kết
thúc)

-

Trạng thái: Lựa chọn trạng thái của tài liệu.

 Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ nội dung tìm kiếm người dùng : Bấm n t “Tìm
kiếm”, hệ thống tự động tìm kiếm các bản tin theo các tiêu chí tìm kiếm vừa nhập
22

 Bước 4: Nếu muốn chọn lại nội dung tìm kiếm thì chọn

để trở v trang

tìm kiếm.
4.2 Thêm mới một bản tin vào Bản tin thư viện
 Mục đích: Chức năng Add new item cho phép người dùng thêm mới một bản tin
vào hệ thống.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Người dùng truy cập vào màn hình trang quản trị tin tức chọn mục bản
tin thư viện để thêm một bản tin mới vào hệ thống.

 Bước 2: Tại giao diện trang văn hóa đọc người dùng bấm chọn Add new item
trên màn hình giao diện để thêm một bản tin mới.
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 Bước 3: Sau khi bấm chọn Add new item ở bước 2 xuất hiện màn hình soạn thảo.
Người dùng tiến hành nhập nội dung tương ứng vào các ô trên màn hình soạn thảo



Tiêu đề: Nhập thông tin tiêu đ của bản tin cần đăng.



Tóm tắt: Nhập nội dung tóm tắt của bản tin.



Hình ảnh: Thêm ảnh bìa cho bản tin cần đăng tại màn hình soạn thảo tin tức,
người dùng bấm chọn biểu tượng

như hình bên dưới:
24

-

Người dùng có thể tải hình lên bằng cách chọn tệp tin, chọn từ chọn từ kho
sharepoint

-

Để chọn hình ảnh từ kho máy tính, người dùng bấm chọn “Chọn tệp tin”
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-

Người dùng chọn một hình đại diện sau đó bấm “Open” để tải lên

-

Tương tự bấm “Chọn từ kho sharepoint” để chọn hình ảnh từ kho sharepoint

-

Sau khi chọn xong hình đại diện, người dùng Bấm
vừa chọn lên hệ thống hoặc bấm

để lưu lại hình ảnh

để hủy thao tác, quay v màn hình

soạn tin.
 Bước 4: Thêm mới media: tại giao diện quản lý thư mục, người dùng bấm chọn
“Thêm mới Media” như hình bên dưới:
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-

Người dùng có thể tải hình lên bằng cách chọn tệp tin, chọn từ chọn từ kho
sharepoint

-

Tại màn hình này người dùng tiến hành soạn thảo nội dung vào các trường
thông tin tương ứng trên màn hình thêm mới media
o Nhập mô tả: Nhập nội dung mô tả cho media. Nội dung này sẽ xuất
hiện ngay bên dưới media khi thực hiện xong.
o Plain Text: Nếu người dùng chọn chế độ soạn thảo này, hệ thống sẽ
tự động căn chỉnh nội dung theo một format nhất định.
o Rich Text: Chế độ soạn thảo cho phép người dùng tự format nội
dung tùy ý với thanh công cụ soạn thảo
o Nhập nội dung: Nhập nội dung tin mới
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-

Sau khi chọn xong media, người dùng Bấm

để lưu lại media vừa

để hủy thao tác, quay v màn hình soạn

chọn lên hệ thống hoặc bấm
tin.

 Bước 5: Thêm mới YouTobe: Tại giao diện quản lý thư mục, người dùng bấm
chọn “Thêm mới YouTobe” như hình bên dưới:

-

Màn hình giao diện thêm YouTobe
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o Người dùng nhập đường dẫn YouTobe: người dùng nhập đường
link từ YouTobe
o Nhập mô tả: Nhập nội dung mô tả cho media. Nội dung này sẽ xuất
hiện ngay bên dưới media khi thực hiện xong.
o Plain Text: Nếu người dùng chọn chế độ soạn thảo này, hệ thống sẽ
tự động căn chỉnh nội dung theo một định dạng nhất định.
o Rich Text: Chế độ soạn thảo cho phép người dùng tự định dạng nội
dung tùy ý với thanh công cụ soạn thảo
o Nhập nội dung: Nhập nội dung tin mới
-

Sau khi chọn xong media, người dùng Bấm
lên hệ thống hoặc bấm

để lưu lại media vừa chọn

để hủy thao tác, quay v màn hình soạn tin.

 Bước 6: Thêm mới tập tin người dùng bấm chọn “Thêm mới tập tin” như hình
bên dưới:

-

Người dùng có thể tải hình lên bằng cách chọn tệp tin, chọn từ chọn từ kho
sharepoint
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-

Để chọn tệp tin từ kho máy tính, người dùng bấm chọn “Chọn tệp tin”

-

Tương tự bấm “Chọn từ kho sharepoint” để chọn hình ảnh từ kho sharepoint
o Nhập mô tả: Nhập nội dung mô tả cho tập tin. Nội dung này sẽ xuất
hiện ngay bên dưới tập tin khi thực hiện xong.
o Plain Text: Nếu người dùng chọn chế độ soạn thảo này, hệ thống sẽ
tự động căn chỉnh nội dung theo một định dạng nhất định.
30

o Rich Text: Chế độ soạn thảo cho phép người dùng tự định dạng nội
dung tùy ý với thanh công cụ soạn thảo
-

Sau khi chọn xong tệp tin, người dùng Bấm
lên hệ thống hoặc bấm

để lưu lại tệp tin vừa chọn

để hủy thao tác, quay v màn hình soạn tin.

 Bước 7: Sau khi đã nhập đầy đủ các nội dung của bản tin, người dùng tiến hành
thực hiện các thao tác:
 Bấm “Lưu” để lưu lại nội dung của bản tin, tin trong tình trạng chờ ban
hành
 Bấm “Ban hành” để đưa bản tin lên website
 Bấm “Xem trước” để xem trước nội dung tin tức sẽ ban hành lên website
 Bấm “Đóng lại” để đóng màn hình soạn tin.
4.3 Chỉnh sửa bản tin:
 Mục đích: Chức năng này gi p người dùng chỉnh sửa những thông tin của 1 tập
tin sau khi được ban hành lên hệ thống.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Người dùng truy cập vào màn hình trang quản trị tin tức chọn mục bản
tin thư viện để chỉnh sửa một bản tin trong hệ thống.
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 Bước 2: Tại giao diện của trang quản trị tin thư mục click chuột chọn 1 bản tin để
tiến hành chỉnh sửa.

 Bước 3: Sau khi người dùng click chuột vào bản tin chọn để chỉnh sửa chọn mục
Item phía bên trái màn hình giao diện, bấm chọn Item để tiến hành chỉnh sửa nội
dung của bản tin.

 Bước 4: Sau khi bấm chọn mục Item người dùng tiếp tục bấm chọn mục Edit
item để hiện thị màn hình màn hình thông tin chi tiết của bản tin sau đó chọn các
nội dung cần chỉnh sửa.
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 Bước 5: Người dùng tiến hành nhập nội dung cần chỉnh sửa tương ứng vào các ô
trên màn hình trang quản trị menu:
o Tiêu đề: Chỉnh sửa nội dung tiêu đ của tập tin
o Tóm tắt: Chỉnh sửa nội dung tóm tắt của tập tin
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o Hình ảnh: Để thay ảnh bìa cho bản tin tại màn hình soạn thảo tin tức,
người dùng bấm chọn biểu tượng

-

như hình bên dưới:

Người dùng có thể tải hình lên bằng cách chọn tệp tin, chọn từ chọn từ kho
sharepoint

-

Để chọn hình ảnh từ kho máy tính, người dùng bấm chọn “Chọn tệp tin”
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-

Người dùng chọn một hình đại diện sau đó bấm “Open” để tải lên

-

Tương tự bấm “Chọn từ kho sharepoint” để chọn hình ảnh từ kho sharepoint

-

Sau khi chọn xong hình đại diện, người dùng bấm
vừa chọn lên hệ thống hoặc bấm

để lưu lại hình ảnh

để hủy thao tác, quay v màn hình

soạn tin.
 Bước 6: Sau khi đã chỉnh sửa xong các nội dung của bản tin, người dùng tiến hành
thực hiện các thao tác:
 Bấm “Lưu” để lưu lại nội dung của bản tin trong tình trạng chờ ban hành
 Bấm “Ban hành” để đưa bản tin lên website
 Bấm “Xem trước” để xem trước nội dung tin tức sẽ ban hành lên website
 Bấm “Đóng lại” để đóng màn hình soạn tin.
4.4 Xóa bản tin:
 Mục đích: Chức năng này gi p người dùng chọn một bản tin có trong hệ thống để
xóa.
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 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Người dùng truy cập vào màn hình trang Quản trị tin tức chọn mục Bản
tin thư viện để chỉnh sửa một bản tin trong hệ thống.

 Bước 2: Tại giao diện của màn hình bản tin thư viện click chuột chọn 1 bản tin để
xóa khỏi hệ thống.
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 Bước 3: Sau khi người dùng click chuột vào bản tin đã chọn để xóa thì xuất hiện
mục Items phía bên trái màn hình giao diện, bấm chọn Items sau đó chọn mục
Delete Item để xóa.

 Bước 4: Sau khi chọn Delete ở bước 3 màn hình hiển thị thông báo

-

Chọn OK để xóa hình ảnh đã chọn

-

Chọn Cancel hủy xóa bản tin thư viện.
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4.5 Bình luận bản tin thư viện:
 Mục đích: Cho phép người dùng thực hiện các chức năng thêm mới hoặc xóa các
bình luận của bạn đọc trong hệ thống.
Thêm mới Bình luận bản tin thư viện
 Bước 1: Người dùng truy cập vào màn hình trang Quản trị tin tức, chọn mục
Bình luận bản tin thư viện.

 Bước 2: Người dùng chọn New item để thêm một bình luận mới vào hệ thống.
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 Bước 3: Sau khi chọn New item ở bước 2 xuất hiện màn hình soạn thảo, người
dùng tiến hành nhập đầy đủ những thông tin tại màn hình soạn thảo.
o Tiêu đề: Nhập tên tiêu đ của bình luận.
o Nội dung: Nhập nội dung cần bình luận
o Email: Nhập email của người comment
o Đánh giá: Nhận xét của người dùng v bài viết

 Bước 4: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, người dùng tiến hành thực hiện các
thao tác:
 Bấm “save” để tải hình ảnh lên hệ thống,
 Bấm “cancel” để hủy bình luận bản tin thư viện.
4.6 Xóa bình luận bản tin thư viện:
 Mục đích: Hướng dẫn người dùng chọn các bình luận trong hệ thống để xóa.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Người dùng truy cập vào màn hình trang quản trị tin tức chọn mục bình
luận bản tin thư viện để chọn các bình luận trong hệ thống để xóa.
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 Bước 2: Người dùng click chuột chọn 1 bình luận tại giao diện để xóa.

-

Người dùng bấm chuột vào biểu tượng
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của 1 bình luận, chọn Delete Item.

 Bước 3: Sau khi chọn Delete item ở bước 3 thì màn hình hiển thị thông báo

-

Chọn OK để xóa tập tin

-

Chọn Cancel để hủy xóa bản tin.

5. Thống kê
5.1 Thống kê số lượng sách tăng trưởng của trường
 Mục đích: Thống kê số lượng sách của trường có trong hệ thống. Người dùng có
thể xem số lượng thống kê theo năm hoặc theo tất cả.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình Thống kê.

41

(Màn hình giao diện thống kê dự án)
 Bước 2: Chọn mục Thống kê số lượng sách của trường trên màn hình giao diện.

(Màn hình thống kê số lượng sách của trường)
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 Bước 3: Nếu muốn xem tất cả số lượng sách của trường. Người dùng bấm chọn
Tất cả. Sau đó bấm Xem để xem kết quả thống kê số lượng sách có trong hệ
thống.

(Màn hình xem tất cả thống kê số lượng sách của trường)

-

Nếu muốn xem thống kê số lượng sách của trường theo năm, người dùng
bấm chọn Xem theo năm, sau đó nhập năm cần xem vào khung tìm kiếm,
Bấm chọn Xem để xem kết quả thống kê theo năm.

(Màn hình xem thống kê số lượng sách theo năm của trường)
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5.2 Thống kê tăng trưởng sách của trường
 Mục đích: Cho phép người dùng biết được số lượng sách tăng trưởng của trường
trong hệ thống.
 Quy trình thực hiện:
-

Để xem thống kê tăng trưởng biểu ghi của từng trường người dùng có thể xem
theo tháng, theo quý, theo năm…

-

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình Thống kê.

(Màn hình giao diện thống kê dự án)
 Bước 2: Chọn mục thống kê số lượng sách của trường trên màn hình giao diện.
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(Màn hình xem thống kê tăng trưởng sách của trường)
 Bước 3: Người dùng chọn 1 trong 3 cách sau để xem thống kê tăng trưởng biểu
ghi của từng trường. Xem theo tháng, theo quý, theo năm…
-

Nếu muốn xem thống kê tăng trưởng biểu ghi của trường theo tháng bấm chọn
Xem theo tháng sau đó nhập năm của tháng cần thống kê. Bấm chọn Xem để
xem kết quả.

-

Nếu muốn xem thống kê tăng trưởng biểu ghi của trường theo quý bấm chọn Xem
theo quý sau đó nhập năm của quý cần thống kê. Bấm chọn Xem để xem kết quả.

-

Nếu muốn xem thống kê tăng trưởng biểu ghi của trường theo năm bấm chọn Từ
năm sau đó nhập năm cần xem đến năm kết thúc. Bấm chọn Xem để xem kết quả.

5.3 Thống kê sách của từng trường theo môn loại:
 Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng biết được số lượng sách theo môn
loại có trong hệ thống.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình Thống kê.
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(Màn hình giao diện thống kê dự án)
 Bước 2: Chọn mục Thống kê sách của trường theo môn loại trên màn hình giao
diện.

(Màn hình thống kê số lượng sách của trường theo môn loại)
 Bước 3: Sau khi bấm chọn thống kê số lượng sách theo môn loại, người dùng truy
cập vào màn hình Biểu đồ để xem.
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5.4 Thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo lượt bạn đọc:
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình Thống kê.

(Màn hình giao diện thống kê dự án)
 Bước 2: Chọn mục thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo lượt bạn đọc, trên
màn hình giao diện.

(Màn hình giao diện thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo lượt bạn đọc)
 Bước 3: Người dùng chọn 1 trong 3 cách sau để xem thống kê số lượng lưu thông
tài liệu theo lượt bạn đọc. Xem theo tháng, theo quý, theo năm…
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-

Nếu muốn xem thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo lượt bạn đọc theo tháng
bấm chọn Xem theo tháng sau đó nhập năm của tháng cần thống kê. Bấm chọn
Xem để xem kết quả.

-

Nếu muốn xem thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo lượt bạn đọc theo quý
bấm chọn Xem theo quý sau đó nhập năm của quý cần thống kê. Bấm chọn Xem
để xem kết quả.

-

Nếu muốn xem thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo lượt bạn đọc theo năm
bấm chọn Từ năm sau đó nhập năm cần xem đến năm kết thúc. Bấm chọn Xem
để xem kết quả.

5.5 Thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo lượt mượn sách
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình thống kê.
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(Màn hình giao diện thống kê dự án)
 Bước 2: Chọn mục Thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo lượt mượn sách,
trên màn hình giao diện.

(Màn hình giao diện thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo lượt mượn sách)
 Bước 3: Người dùng chọn 1 trong 3 cách sau để xem thống kê số lượng lưu thông
tài liệu theo lượt mượn sách. Xem theo tháng, theo quý, theo năm…
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-

Nếu muốn xem thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo theo lượt mượn sách
theo tháng bấm chọn Xem theo tháng sau đó nhập năm của tháng cần thống kê.
Bấm chọn Xem để xem kết quả.

-

Nếu muốn xem thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo theo lượt mượn sách
theo quý bấm chọn Xem theo quý sau đó nhập năm của quý cần thống kê. Bấm
chọn Xem để xem kết quả.

-

Nếu muốn xem thống kê số lượng lưu thông tài liệu theo theo lượt mượn sách
theo năm bấm chọn Từ năm sau đó nhập năm cần xem đến năm kết thúc. Bấm
chọn Xem để xem kết quả.

5.6 Thống kê số lượng tạo thẻ mới
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình thống kê.
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(Màn hình giao diện thống kê dự án)

 Bước 2: Chọn mục thống kê số lượng tạo thẻ mới, trên màn hình giao diện.

(Màn hình giao diện thống kê số lượng tạo thẻ mới)
 Bước 3: Người dùng chọn 1 trong 3 cách sau để xem thống kê số tạo thẻ mới,
Xem theo tháng, theo quý, theo năm…
-

Nếu muốn xem thống kê số lượng tạo thẻ mới theo tháng bấm chọn Xem theo
tháng sau đó nhập năm của tháng cần thống kê. Bấm chọn Xem để xem kết quả.
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-

Nếu muốn xem thống kê số lượng tạo thẻ mới theo quý bấm chọn Xem theo quý
sau đó nhập năm của quý cần thống kê. Bấm chọn Xem để xem kết quả.

-

Nếu muốn xem thống kê số lượng tạo thẻ mới theo năm bấm chọn Từ năm sau
đó nhập năm cần xem đến năm kết thúc. Bấm chọn Xem để xem kết quả.

5.7 Thống kê số lượng bạn đọc của trường
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình thống kê.

(Màn hình giao diện thống kê dự án)
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 Bước 2: Chọn mục Thống kê số lượng bạn đọc của trường, trên màn hình giao
diện.

(Màn hình giao diện thống kê số lượng bạn đọc của trường)
 Bước 3: Nếu muốn xem thống kê số lượng bạn đọc của trường. Người dùng bấm
chọn Tất cả. Sau đó bấm Xem để xem số lượng bạn đọc của trường có trong hệ
thống.

(Màn hình xem tất cả thống kê số lượng bạn đọc của trường)
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-

Nếu muốn xem thống kê số lượng bạn đọc của trường năm, người dùng
bấm chọn Xem theo năm sau đó nhập năm cần xem vào khung tìm kiếm,
Bấm chọn Xem để xem kết quả thống kê theo năm.

(Màn hình thống kê số lượng bạn đọc theo năm của trường)

6. Thông tin liên hệ:
 Trang thông tin liên hệ cho phép người dùng thực hiện các chức năng sau:
o Thêm mới thông tin liên hệ
o Xem thông tin liên hệ
o Xóa thông tin liên hệ
6.1 Thêm mới thông tin liên hệ
 Mục đích: Cho phép người dùng thêm mới một thông tin liên hệ vào hệ thống.
Mục đích của mục Thông tin liên hệ là thu nhận ý kiến từ phía bạn đọc
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình Thông tin
liên hệ.
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 Bước 2: Người dùng Click chuột chọn New item để thêm mới.

 Bước 3: người dùng tiến hành nhập nội dung vào các mục trên màn hình soạn
thảo.
Tiêu đề: nhập tên tiêu đ thông tin liên hệ
Email: nhập tên Email của người liên hệ
Nội dung: Nhập nội dung thông tin liên hệ
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 Bước 4: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, người dùng tiến hành thực hiện các
thao tác:
 Bấm “save” để lưu thông tin vửa nhập vào hệ thống,
 Bấm “cancel” để hủy tạo thông tin liên hệ.
6.2 Xem thông tin liên hệ
 Mục đích: Gi p người dùng nắm bắt được các yêu cầu cũng như những ý kiến
đóng góp của bạn đọc để hướng dẫn giải đáp thắc mắc của họ.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình Thông tin
liên hệ.
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 Bước 2: Người dùng Click chuột chọn 1 tập tin để xem thông tin.

 Bước 3: Sau khi xem xong yêu cầu của bạn đọc người dùng chọc Close để đóng
lại.
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6.3 Xóa thông tin liên hệ
 Mục đích: Mục này cho phép người dùng chọn những thông tin mà bạn đọc gửi
không phù hợp để xóa.
 Quy trình thực hiện:
 Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập đến màn hình Thông tin
liên hệ.

 Bước 2: Người dùng Click chuột chọn những yêu cầu của bạn đọc để xóa.
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 Bước 3: Người dùng click chuột vào biểu tượng

, chọn Delete Item để xóa.

 Bước 4: Sau khi chọn Delete Item ở bước 3 thì màn hình hiển thị thông báo

-

Chọn OK để xóa thông tin liên hệ

-

Chọn Cancel để hủy xóa thông tin liên hệ.
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