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HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ TIN TỨC SỰ KIỆN TRONG PHẦN MỀM
KOHA 17.05.04
Chức năng quản trị tin tức của Koha cho phép thư viện tạo và quản lý các tin tức sự kiện
của thư viện trên trang OPAC cũng như giao diện nhân viên của phần mềm. Các tin tức
trong Koha được chia nhỏ theo các chủ đề tin để dễ dàng cho việc quản lý và hiển thị.
1.

Tạo mới tin tức trên giao diện Opac

Để tạo mới tin tức trên giao diện Opac, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha

Bước 2: Từ trang chủ chọn Công cụ bổ trợ => Tin tức
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Hệ thống hiển thị danh sách các tin tức như sau:

Bước 3: Click chuột vào nút Tạo tin tức phía trên bên trái giao diện:
Hệ thống hiển thị như sau:

2

3

Bước 4: Khai báo thông tin cơ bản và viết nội dung cho tin tức
Khai báo thông tin cơ bản ở phía trên của giao diện

-

Trong đó:


Giao diện hiển thị: Chọn giao diện hiển thị tin tức (Opac_Vietnamese/Opac_En)



Nhóm tin tức: Chọn nhóm tin tức mà bạn muốn tin bài sẽ hiển thị trong nhóm tin
tức đó



Tên thư viện: Chọn tên thư viện quản lý và hiển thị tin tức



Nhan đề: Khai báo tên bài tin



Ảnh đại hiện: Tải lên ảnh đại diện của bài tin



Ngày đăng tin: Chọn thời gian đăng bài tin (Ngày đăng tin sẽ ảnh hưởng đến thứ
tự hiển thị bản tin của bạn)



Ngày xóa tin: Chọn thời gian xóa bài tin trên giao diện Opac Vị trí tin: Xác định vị
trí hiển thị bài tin (nêu muốn)

-

Viết nội dung tóm tắt cho bản tin

-

Viết nội dung đầy đủ cho bản tin
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Trong phần viết nội dung đầy đủ cho bản tin, người dùng có thể:
 Chọn biểu tượng Chèn ảnh để chèn ảnh minh họa vào nội dung tin tức (nếu có)
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 Chèn liên kết URL (link URL) tới các đối tượng (nếu có). Trước khi chèn liên kết
bạn phải bôi đen đối tượng cần chèn

 Căn lề và định dạng lại văn bản
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Bước 4: Chọn Lưu để lưu lại tin tức
2.

Chỉnh sửa tin tức

Để chỉnh sửa nội dung của các bài tin tức trên giao diện Opac, thực hiện các bước theo
hướng dẫn dưới đây:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha

Bước 2: Từ trang chủ chọn Công cụ bổ trợ => Tin tức
Hệ thống hiển thị danh sách các tin tức của thư viện:
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Bước 3: Chọn nhóm tin tức chứa bài tin mà bạn muốn chỉnh sửa

Hệ thống khi đó sẽ hiển thị danh sách các tin tức theo nhóm bài tin mà bạn lựa chọn
Bước 4: Tương ứng với bài tin mà bạn muốn chỉnh sửa, chọn Chỉnh sửa để sửa lại nội
dung tin.
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Giao diện chỉnh sửa bài tin được hiển thị như sau:

Bước 5: Chỉnh sửa các nội dung thông tin cho bài tin
Bước 6: Chọn Lưu để hệ thống lưu lại các thông tin bạn đã chỉnh sửa cho bài tin
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3.

Xóa bản tin trên giao diện Opac

Để xóa các bài tin được hiển thị trên giao diện Opac, thực hiện các bước theo hướng dẫn
dưới đây:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản cán bộ thư viện vào giao diện intranet của Koha

Bước 2: Từ trang chủ chọn Công cụ bổ trợ => Tin tức
Hệ thống hiển thị danh sách các tin tức của thư viện:

Bước 3: Chọn nhóm tin tức chứa bài tin mà bạn muốn xóa
Khi đó, hệ thống khi đó sẽ hiển thị danh sách các tin tức theo nhóm bài tin mà bạn lựa chọn
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Bước 4: Tương ứng với bài tin mà bạn cần xóa, click chuột vào nút Xóa
Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu xác nhận xóa bài tin:

Bước 5: Chọn OK để xác nhận xóa bài tin khỏi giao diện OPAC.
Để xóa nhiều bài tin cùng lúc, bạn có thể đánh dấu vào các ô trống ở đầu các bản tin cần
xóa, sau đó chọn nút “Xóa tin tức” ở cuối giao diện, và chọn OK để xác nhận xóa.
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