
QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG DỄ DÀNG VÀ LINH HOẠT 

Các thao tác trong quản lý người dùng của Dspace chưa có sự thống nhất trên cùng 

một giao diện. Chẳng hạn, khi chúng ta muốn chỉnh sửa thông tin của một người dùng, 

chúng ta phải tiến hành tìm kiếm và chỉnh sửa, nếu muốn chỉnh sửa một thành viên khác, 

lại phải thoát ra và tiếp tục tiến hành lại các bước như trên. Điều này cũng khiến cho công 

việc quản trị người dùng trở nên phức tạp và tốn thời gian hơn. Hoặc, theo Dspace mặc 

định, khi người dùng quên mật khẩu, người quản trị chỉ có thể khôi phục mật khẩu cho họ 

bằng cách gửi cho họ một đường link thông qua email để người dùng tự động thay đổi. 

Điều này sẽ không thể thực hiện được khi Dspace của thư viện chưa được public trên 

Internet… 

Để khắc phục các nhược điểm trên, D&L đã tiến hành xây dựng giao diện quản trị 

mới dành cho module Quản trị bạn đọc. Giao diện được thiết kế để các thao tác được 

thực hiện nhanh hơn và thuận tiện hơn. 

Thêm tính năng tick chọn khi quản trị nhóm người dùng 

Quản trị dễ dàng thêm/xóa người dùng vào các nhóm chỉ bằng các thao tác tick 

chọn đơn giản. 

Quản trị người dùng linh hoạt và nhanh chóng 

Giao diện quản trị người dùng mới liệt kê danh sách người dùng đang có trong 

Dspace. Quản trị dễ dàng tìm kiếm và thao tác với các đối tượng bạn đọc. 

Khôi phục mật khẩu người dùng về mặc định 

Thêm tùy chọn khôi phục mật khẩu bạn đọc về mật khẩu mặc định đã được thiết lập 

sẵn. (VD: Khôi phục về mật khẩu mặc định: 123456) 

Tích hợp bộ lọc tìm kiếm 

Trên mỗi giao diện quản trị bạn đọc hoặc nhóm bạn đọc đều được tích hợp bộ lọc 

để người quản trị dễ dàng tìm được các thành viên và nhóm thành viên cần thao tác. 

Thêm khả năng nhập và xóa bạn đọc theo lô 

Tính năng này cho phép người quản trị nhập, chỉnh sửa, xóa và đưa nhiều bạn đọc 

vào các nhóm cùng một lúc (VD: nhập một khóa tân sinh viên). Các thao tác này được 

thực hiện trên giao diện web thông qua các bước vô cùng đơn giản, giúp tiết kiệm thời 

gian, công sức và tối ưu hóa năng suất của người quản trị. 



Thêm khả năng lưu trữ và hiển thị lịch sử quản trị người dùng 

Các thao tác như tạo, chỉnh sửa, xóa bạn đọc/nhóm bạn đọc được Dspace lưu lại và 

hiển thị trên giao diện. Người quản trị có thể truy cập vào đây đẻ kiểm tra lại các hành 

động đã thực hiện. 

 

 


