
  
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG JOOMSHOPPING 

1. Vào phần Quản  Trị JoomShopping 

Vào Component  JoomShopping(Quản lý sản phẩm)

 

2. Tạo một Category (Quản lý thể loại/chủ đề) 

Để tạo Category (Thể loại), vào menu Mở rộng  Quản lý sản phẩm  Thể loại 

 

 

  Chọn  New(Thêm mới) để tạo mới Category(Thể loại). Lúc đó trang mới sẽ mở ra. 

  Chọn  Publish(Xuất bản) để xuất bản Category(Thể loại). 



  
 

  Chọn  Unpublish(Không xuất bản) để thôi xuất bản Category(Thể loại). 

  Chọn  Trash(Xóa) để xóa luôn Category(Thể loại). 

 

a. Tab Mô tả (vi) 

- Title(Tiêu đề): Tiêu đề Category(Thể loại). Không thể bỏ trống. 

- Alias: Bí danh của Title(Tiêu đề). Nên nhập giống Title(Tiêu đề). 

- Short description(Mô tả ngắn): Mô tả ngắn cho Category(Thể loại). Được hiện thị ra ngoài 

trang web. 

- Description(Mô tả): Mô tả chi tiết cho Category(Thể loại). 

- Page Break(Ngắt trang): Ngắt trang nếu phần mô tả quá dài. 

- Meta title: Nhập tiêu đề cho bộ máy tìm kiếm. 

- Meta Description: Nhập mô tả cho bộ máy tìm kiếm. 

- Meta keywords: Nhập từ khóa liên quan tới danh mục cho bộ máy tìm kiếm. 

 

b. Tab Chi tiết & Tab Hình ảnh 

 



  
 

 
 

- Published(Công khai): Cho phép sử dụng hay không. 

 

- Access(Cho phép): Cho phép nhóm người dung xem. 

 

- Category sorting(Phân loại danh mục): Phân loại Category. 

 

- Amount of products on page(Số phản phẩm trên trang): Số sản phẩm hiện thị trên trang của 1 

Category 

 

- Amount of products in row(Số sản phẩm liên tiếp trên hàng): Số sản phẩm hiện thị trên 1 

dòng của 1 Category 

 

- Parent category(Thư mục gốc / lớp cha): Category(Thể loại) tạo ra sẽ phụ thuộc vào 1 

Category(Thể loại) nào đó có lớp cao hơn. (Phân cấp cho danh mục). 

 

- Select image file(Chọn tập tin hình ảnh): Chọn hình ảnh cho Category(Thể loại). 

 

3. Thêm sản phẩm(Product) 

 

Để thêm Product (Sản phẩm), vào menu Mở rộng  Quản lý sản phẩm  Sản phẩm(Product) 

 

 

Chọn  New(Thêm mới) để tạo mới Product (Sản phẩm). Lúc đó trang mới sẽ mở ra. 

Chọn  Copy(Sao chép) để sap chép 1 Product (Sản phẩm). 

Chọn  Edit(Sửa) để chỉnh sửa Product (Sản phẩm). 



  
 

 Chọn  Publish(Xuất bản) để xuất bản Product (Sản phẩm). 

 Chọn  Unpublish(Không xuất bản) để thôi xuất bản Product (Sản phẩm). 

 Chọn  Trash(Xóa) để xóa luôn Product (Sản phẩm). 

a. Tab Mô tả(vi)/ Description (vi) : Giống với Category đã giới thiệu trên. 

 

b. Tab Details(Chi tiết): 

 

 
 

- Published(Công khai): Cho phép xuất bản sản phẩm hay không 

- Access(Cho phép): Cho phép nhóm người dung xem. 

- Price(Giá): Nhập giá cho sản phẩm. 

- Price Old(Giá cũ): Nhập giá cũ cho sản phẩm. 

- Product Code(Mã sản phẩm): Nhập mã sản phẩm. 

- Amount of product in stock(Số lượng sản phẩm trong kho): Nhập số sp trong kho. 

- Tên nhà sản xuât: Chọn nhà sản xuất sản phẩm. 



  
 

- Categories(Thể loại): Chọn thể loại của sản phẩm, có thể chọn 1 hay nhiều thể loại cho 

duy nhất 1 sản phẩm. 

- Label(Nhãn): Chọn nhãn cho sản phẩm, nhãn gồm nhãn giảm giá, hot, khuyến mãi. 

c. Tab Image(Hình ảnh): Chọn hình cho sản phẩm. 

 -  Click chọn tệp  Xuất hiện hộp thoại  Đến thư mục chứa ảnh và chọn ảnh cần up 

 
d. Tab Related Products(Sản phẩm liên quan): Tìm kiếm và thêm sản phẩm liên quan. 

- Nhập tên sản phẩm liên quan đến sản phẩm vào box tìm kiếm  Nhấn tìm kiếm 

- Sản phẩm liên quan xuất hiện bên dưới 

- Muốn thêm sản phẩm liên quan click chọn “Thêm” 



  
 

 

4.  Giới thiệu & Quản lí Tabs Options(Tùy chọn) 

a. Vào phần Options(Tùy chọn) 

 Để vào phần Tùy chọn: Mở rộng  Quản lý sản phẩm  Tùy chọn 

 

 b. Tab Manufacturers ( Nhà sản xuất): Thêm các nhà xản xuất, thương hiệu cho sản phẩm ở tab này. 



  
 

 

Các chức năng tương tự đã giới thiệu phần trước. 

 c. Tab Currencies (Tiền tệ): Tab này để định dạng tiền tệ cho sản phẩm được hiện thị trên trang 

  
  Muốn thêm/sửa định dạng tiền tệ, chọn các chức năng tương ứng. 

 

d. Tab Product labels ( Nhãn sản phẩm): Thêm các nhãn sản phẩm,  được hiện thị cho sản phẩm được 

cùng gán một nhãn sản phẩm. 

 

 


