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PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
1

Giới thiệu Cổng thông tin điện tử:
Cổng thông tin Hỗ trợ Ứng phó Covid-19 là điểm
truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh
thông tin, các dịch vụ và sản phẩm phân phối tới
người sử dụng thông qua một phương thức thống
nhất và đơn giản trên nền tảng Website.
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1.1

Giới thiệu về các thành phần chính của hệ thống

Phần menu điều khiển
Menu chính, menu phụ, banner chính,
tin tức nổi bật.
Phần thanh liên kết
Phần các nhu cầu cần mua

Phần các sản phẩm cần bán
Rau củ quả, các loại thịt, Thủy – Hải sản,
Ngô ngũ cốc, Thực phẩm chế biến, Dược liệu
Thủ công mỹ nghệ, Vật tư Nông nghiệp

Phần Thông tin thống kê
Lượng truy cập, gian hàng, tài khoản, sản phẩm
…

Phần Chân trang
Các thông tin liên hệ, thông tin hỗ trợ và các
thông tin khác.
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Đăng nhập, đăng ký tài khoản

1.2

+ Bước 1: Góc trên bên phải màn hình chọn ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ.
+ Bước 2: Tại giao diện ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ, lựa chọn:
-

Ô ĐĂNG NHẬP: Nhập thông tin Tên tài khoản hoặc email, mật khẩu với người dùng đã
có tài khoản hoặc Admin của hệ thống.
Ô ĐĂNG KÝ: Có 02 lựa chọn Đăng ký khách hàng và Đăng ký Tài khoản mua – bán.
-

Địa chỉ Email: Bắt buộc

-

Mật khẩu: Người dùng tự đặt

-

Tên, họ: Khuyến cáo đặt đúng tên người dùng

-

Tên doanh nghiệp: Tên Công ty hoặc tên hợp tác
xã theo giấy phép kinh doanh.

-

Đường dẫn: Người dùng lựa chọn hiển thị đặt tên
gian hàng của mình ngắn, gọn.

-

Số điện thoại: Thông tin điện thoại của người
dùng đại diện quản lý gian hàng.

-

Kết thúc ấn Đăng ký để tạo tài khoản, chuyển
sang giao diện cài đặt gian hàng.
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-

-

-

-

Sau khi điền đầy đủ các thông tin đăng ký tài
khoản, người dùng được chuyển đến giao diện
Chào mừng đến với Cổng thông tin, lựa chọn:
+ Next: Khuyến cáo người dùng nên chọn Next
để cài đặt thông tin đầy đủ tài khoản cần bán
hay cần mua.
+ Skip: Người dùng có thể bỏ qua và cài đặt Hồ
sơ người dùng sau.
Store (Cửa hàng): Tại giao diện này người
dùng diền các thông tin đúng theo yêu cầu và
đúng theo thông tin của người dùng.
Lưu ý: Mã bưu chính, người dùng lên
google.com, gõ từ khóa tìm kiến: Mã bưu điện
(tên tỉnh của mình), để biết mã bưu điện của
mình.
Sau khi điền xong thông tin, người dùng chọn
Tiếp tục để cái đặt.

-

Cài đặ tài khoản thanh toán: Người dùng nhập
địa chỉ email của mình để nhận các thông tin
đơn hàng khi có, sau đó chọn Tiếp tục.

-

Sau khi khai báo thông tin gian hàng kết thúc,
người dụng chọn:
+ Đi đến quản lý gian hàng để xem gian hàng
của mình.
+ Đi tới trang chủ cổng thông tin: Để xem giao
diện Cổng thông tin

-

Sau khi người dùng đăng ký xong tài khoản, tại
góc trên bên phải giao diện hiển thị tên tài
khoản như đăng ký và có các mục thông tin của
tài khoản khi lựa chọn.
Lưu ý: Với tài khoản chưa cập nhật thông tin
tại bước trước thì tại bước này lựa chọn Tài
khoản để cài đặt thông tin.

-
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Giao diện Đơn hàng

Giao diện trang tổng quan Tài khoản
người dùng:

-

Đơn hàng: Kiểm tra đơn đặt hàng
Địa chỉ:

Giao diện Thông tin đơn hàng: Tại đây người dùng
cài đặt thêm thông tin Địa chỉ nhận hàng (mặc định
theo từng đơn hàng), Địa chỉ Thường trú .

o Giao diện Đăng ký tài khoản cần bán – cần mua.
Menu tài khoản cần bán, bao gồm 02
khu vực:
- Khu vực menu các chức năng
bên trái .
- Khu vực thống kê tổng quan
bên phải màn hình

PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT
2

Hướng dẫn quản trị gian hàng cần bán

Để vào Quản trị gian hàng cần bán, khách hàng click vào tên tài khoản của mình góc trên bên
phải banner, sau đó chọn TRANG TÀI KHOẢN. tại giao diện này các bạn nhìn thấy các lựa
chọn ĐƠN HÀNG, ĐỊA CHỈ, INBOX, TẢI XUỐNG và TÀI KHOẢN, ở phía trên có một nút
ĐI TỚI TRANG QUẢN LÝ

, các bạn click vào đây.
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2.1

Quản trị thông tin gian hàng

Các thông tin quản lý gian hàng của người dùng: Đăng sản phẩm, Đơn đặt hàng, Coupons, Báo
cáo (Reports), Reviews (nhắn tin) và một số tính năng khác.

2.2

Thêm mới Sản phẩm

Để thêm mới sản phẩm, người dùng thao tác chọn menu ĐĂNG SẢN PHẨM

Sau đó chọn TẠO SẢN PHẨM
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Sau đó người dùng điền các thông tin vào của sổ thông tin như hiển thị, bao gồm:
+ Hình ảnh sản phẩm: Ảnh chính và ảnh phụ
(Lưu ý các ảnh nên để tỉ lệ vuông, tối thiểu
nên có 03 ảnh).
+ Tên sản phẩm
+ Giá sản phẩm(nếu tìm mua thì bỏ trống),
giá triết khấu
+ Chọn danh mục: Lựa chọn nhóm phân loại
của sản phẩm.
+ Danh mục: Đây là khu vực để từ khóa của
sản phẩm, giúp tìm kiếm và SEO sản phẩm
tốt hơn.
+ Mô tả sản phẩm: Người dùng mô tả sản
phẩm của mình.
+ Kết thúc: Người dùng chọn TẠO VÀ
THÊM MỚI để hoàn tất thêm sản phẩm vào
gian hàng của mình.

2.3

Quản trị kho hàng, đơn hàng

Để quản trị đơn hàng của mình, khách hàng lựa chọn mục ĐƠN ĐẶT HÀNG trên menu.
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Tại đây người dùng nhìn thấy các thông tin đơn hàng được yêu cầu mua của mình, người dùng
có thể lựa chọn Tải tất cả đơn hàng về (EXPORT ALL) hoặc Tải chọn lọc (EXPORT
FILTERED)
3

Hướng dẫn quản trị gian hàng cần mua

3.1

Quản trị thông tin gian hàng

Tương tự như giao diện của người bán, với khách hàng là người cần mua, cũng thao tác và có
các mục giao diện như người bán.
3.2
Thêm mới Sản phẩm
Tương tự như giao diện của người bán, với khách hàng là người cần mua, tại giao diện TẠO
SẢN PHẨM, mục lựa chọn DANH MỤC, người dùng lựa chọn CẦN MUA:

3.3

Quản trị kho hàng, đơn hàng

Tương tự như người bán, người mua cũng có giao diện và các thông tin phản hồi như người bán
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4

Hướng dẫn mua hàng

4.1

Hướng dẫn đặt hàng

Với khách đặt mua hàng, người dùng lựa chọn phẩm cần mua trên các nhóm sản phẩm và chọn
xem chi tiết sản phẩm đó, ví dụ: Khách cần mua Quả Na.
+ Tại giao diện hiển thị sản phẩm, khách
hàng có thể xong qua các thông tin: Shipping,
Đánh giá, Thông tin thanh toán, liên hệ, sản
phẩm liên kết.
+ Khách hàng lựa chọn số lượng sản phẩm
cần mua, sau đó chọn Thêm vào giỏ hàng.
+ Sau khi thêm vào GIỎ HÀNG, màn hình
hiển thị thông tin giỏ hàng và thanh toán:

Khách hàng tiến hành thanh toán hoặc lựa
chọn TIẾP TỤC MUA HÀNG và thanh toán
sau khu chọn đủ các sản phẩm cần mua.
+ Để tiến hành thanh toán, các bạn lựa chọn
Click biểu tượng GIỎ HÀNG để xem các sản
phẩm đã mua và các thông tin sản phẩm của
mình chọn một lần cuối.
+ Các bạn xem giá tiền và các thông tin khác,
sau khi xem xong đúng yêu cầu thì các bạn
chọn nút TIẾN HÀNH THANH TOÁN.

+ Tại giao diện THÔNG TIN THANH
TOÁN, các bạn nhập thông tin người mua
hàng (Nếu khách hàng chưa có tài khoản),
không cần nhập nếu khách hàng đã có tài
khoản và không có thông tin gì thay đổi.
+ Để hoàn tất đơn hàng, các bạn chọn ĐẶT
HÀNG.
+ Sau khi hoàn tất đặt hàng, hệ thống hiển thị
thông tin tổng quan ĐƠN HÀNG và xác
nhận ĐẶT HÀNG cả khách hàng.
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4.2

Hướng dẫn thanh toán

+ Khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản qua thông tin tài khoản của người bán nếu có yêu
cầu thanh toán trước, tại mục THÔNG TIN THANH TOÁN:

Hoặc lựa chọn THANH TOÁN khi giao hàng.

MỌI THÔNG TIN HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
TRUNG TÂM KHCN & MT – TT THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ
Địa chỉ: Tòa nhà NEDCEN, Ngõ 149 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:
Email: vietpto@vca.org.vn
Website: vietpro.org.vn

