
TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG 

Dspace có khả năng phân quyền truy cập đến từng đơn vị, bộ sưu tập, tài liệu và cả 

các tệp dữ liệu số. Đây là tính năng rất mạnh của Dspace, là một trong những khả năng 

ưu việt hơn so với những phần mềm khác. Tuy nhiên việc quản trị, phân quyền vẫn rất 

khó khăn và dễ gây nhầm lẫn cho cán bộ quản trị do Dspace chia công việc này theo từng 

đơn vị, bộ sưu tập, tài liệu, tệp dữ liệu mà không có sự gắn kết giữa các đối tượng với 

nhau. Thậm chí cách quản trị của từng thành phần cũng khác nhau. Mỗi khi người dùng 

phân quyền xong cho một đối tượng, người dùng lại phải quay trở lại từ đầu khiến cho 

các thao tác phân quyền lặp đi lặp lại rất mất thời gian, phức tạp và dễ nhầm lẫn. 

Tối ưu hóa khả năng phân quyền người dùng : 

Phân quyền bằng cách tick chọn đơn giản 

Tick chọn vào quyền muốn phân thay cho việc lựa chọn trong một danh sách các 

quyền trong menu xổ xuống, giúp cho công việc phân quyền trở nên nhanh chóng và dễ 

dàng hơn. 

Tích hợp công cụ lọc 

Người quản trị dễ dàng tìm kiếm được đối tượng mà họ muốn thiết lập quyền bằng 

cách lọc theo tên của đơn vị, BST, tài liệu và tên tệp tin, lọc theo tên người dùng hoặc 

nhóm người dùng. 

Quyết định số lượng nhóm người dùng hiển thị trên giao diện phân quyền 

Quản trị có thể lựa chọn số lượng người dùng/nhóm người dùng theo các mức được 

thiết lập sẵn để hiển thị trên giao diện 

Quyết định loại đối tượng người dùng được hiển thị trên giao diện phân quyền 

Các nhóm đối tượng người dùng được thiết lập là: Đã phân quyền, Chưa phân 

quyền và Hiển thị tất cả. Người quản trị có thể lựa chọn các mức hiển trị này để dễ dàng 

hơn khi phân quyền. 

Xem và Chỉnh sửa thông tin mô tả Bộ sưu tập trong giao diện phân quyền 

Quản trị có thể xem và chỉnh sửa các trường mô tả về Bộ sưu tập ngay tại giao 

diện phân quyền. 



 

 


