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Giới thiệu FiveTechCMS
FiveTechCMS với nền tảng được xây dựng khoa học có khả năng đáp ứng 
được các hệ thống website tin tức có cấu trúc thông tin phức tạp, mô hình 
trình bày linh động, các chức năng lõi (core features) đáp ứng gần như đầy 
đủ các tính năng một tòa soạn báo điện tử hiện đại cần, với thiết kế module 
hóa, các tính năng trong core Framework sẵn sàng được mở rộng, nâng cấp 
về mặt chức năng, chắc chắn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về mở rộng sự phát 
triển của đơn vị chủ quản, và sự phát triển số lượng độc giả truy cập trong 
mọi thời điểm.
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Nền tảng & kiến trúc mở
Với nền tảng và kiến trúc mở, hệ 
thống FiveTechCMS có thể tùy 
biến và phát triển một cách linh 
hoạt, đáp ứng được nhiều yêu 
cầu khác nhau về chức năng và 
cấu trúc toàn bộ website.

Đầy đủ tính năng
& Nghiệp vụ
Các chức năng nền tảng của hệ 
thống (Core features)được phát 
triển theo nhu cầu thực tế và 
các nghiệp vụ báo chí chuyên 
nghiệp, chúng tôi đảm bảo rằng 
các tính năng được phát triển 
đầy đủ và mạnh mẽ và ngày 
càng được hoàn thiện phục vụ 
tiêu chí “Đơn giản hiệu quả”.

Hỗ trợ các thiết bị di động

Với cơ chế nhận diện tự động, 
FiveTechCMS cho phép cài đặt 
các giao diện hiển thị cho 2 
dạng thiết bị là máy tính và các 
thiết bị mobile khác.

Khả năng chịu tải lớn
Được thiết kế và phát triển để 
phục vụ cho các mô hình 
website có lượng truy cập cao. 
Khả năng mở rộng h ệ thống 
các web server và DataBase 
server, FiveTechCMS 
có khả năng phục vụ hàng triệu 
lượt truy cập mỗi ngày.

Bảo mật & Hiệu năng cao
Hệ thống dễ dàng được cài đặt 
và cấu hình để đạt được sự an 
toàn c ần thiết khi triển khai 
website lên m ạng internet. Mô 
hình thiết kế hỗ trợ cơ chế đa 
phân t ải, sử dụng nhiều cơ chế 
caching và áp dụng ở nhiều t 
ầng của ứng dụng sẵn sàng 
phục vụ các website có lượng 
truy cập cao.
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Mô hình nghiệp vụ xuất bản tin bài điện tử
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GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
Kiến trúc hệ thống

Mô hình Multi Distributed Servers

Với mong muốn ngay từ khi phát triển, hệ thống FiveTechCMS sẽ là một trong 
những hệ thống phục vụ cho các hệ website với mức độ phức tạp của thông tin 
và hiệu năng hoạt động cao, lượng người truy cập đồng thời (CCU) lớn, lưu 
lượng trao đổi thông tin liên tục. Với cơ chế sẵn sàng mở rộng và hỗ trợ các hệ 
thống phân tải đa máy chủ web server (Distributed Web Servers), hỗ trợ cơ chế 
Master & Master & Slaves của hệ thống database server (Distributed Database 
Servers), hệ thống phân tải (Distributed File Servers) file server (tài nguyên tin 
bài, website),. Cơ chế lưu cache nhiều tầng. Đảm bảo một hệ thống vận hành ổn 
định, cơ chế phân tải và sao lưu tin cậy.
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Công nghệ áp dụng

Ngày nay với sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật khác nhau. Các công nghệ 
đang dần thu gọn khoảng cách, vấn đề ở đây chỉ là việc chi phí cho công nghệ 
ứng dụng đó ra sao mà thôi. Với FiveTechCMS việc lựa chọn các nền tảng mở 
nhằm mục đích tiên phong trong các công nghệ với mã nguồn mở, các công 
nghệ thuộc mã nguồn mở đang được ứng dụng rộng dãi trên thế giới với nhiều 
mạng xã hội hàng triệu thành viên đang sử dụng, và một yếu tố quyết định trong 
việc ứng dụng mã nguồn mở vào FiveTechCMS đó là vấn đề về bản quyền các 
phần mềm liên quan khi phát triển giải pháp và các nền tảng hỗ trợ giải pháp 
hoạt động hầu như là miễn phí được phát triển và nâng cấp với tốc rất nhanh. 
Điều này rất có ích khi FiveTechCMS được áp dụng vào các đơn vị chủ quản sẽ 
giảm được một lượng chi phí đáng kể.

Bảng công nghệ ứng dụng trong FiveTechCMS:

STT Công nghệ  
   

1 Hệ điều hành: Có thể chạy trên tất cả các hệ điều hành hiện Centos 5.5 + 
 có.  
 Chạy tốt nhất trên các hệ điều hành thuộc nền tảng LINUX.  

2 Web Server: Chạy tốt nhất trên APACHE, NGINX,… 2.x + 
   

3 Database Server: MySQL, Mariadb 5.x + 
   

4 Ngôn ngữ lập trình máy chủ: PHP 5.x + 
   

5 Ngôn ngữ lập trình máy khách: Javascript Jquery, AJAX 2.0 1.4.x + 
   

6 CSS, CSS3, XHTML, HTML5, Mobiles, WAPSITE, responsive  
 design,…  
 



Mục đích thiết kế các chức năng cache để tăng cường khả năng phục vụ, tăng 
tốc độ truy cập và xử lý của toàn bộ hệ thống server, nếu chế độ cache được 
bật, mức độ xử lý của toàn bộ hệ thống sẽ giảm đến 95%, lúc này toàn bộ nội 
dung sẽ được xử lý giống như với những file HTML tĩnh, Chế độ cache sử dụng 
bộ nhớ ram, tăng cường khả năng xử lý với tốc độ siêu nhanh. Với mô hình này 
sẽ đạt được các tiêu chí sau:

Mô hình cơ chế tạo cache trong FiveTechCMS

Turbo cache on
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 Hạn chế truy cập và yêu cầu xử lý từ server hệ thống. 
 
 Giảm thiểu chế độ biên dịch mã lệnh. 
 
 Tăng cường bảo mật. 



Chế độ cache giao diện (HTML cached) on:
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HỆ THỐNG CÁC TÍNH NĂNG CỦA
MỘT TỜ BÁO ĐIỆN TỬ THÔNG THƯỜNG

FIVETECHCMS FEATURES 
August 30,

2019

1.1. Kiểm duyệt, xuất bản tin bài

Bước 1: 

Các phóng viên (PV) nhập tin bài mới vào hệ thống Quản trị nội dung và 
xuất bản tin bài của báo điện tử (CMS) qua chức năng Nhập tin bài mới.

Sau khi nhập xong, PV thực hiện các thao tác với tin bài vừa nhập.

Lưu bài vào hệ thống: thao tác này cho phép PV lưu lại bài khi đang nhập 
hoặc nhập xong nhưng chưa gửi cho Trưởng ban (TB) kiểm tra nội dung.

Chuyển trạng thái lên các bước xử lý tiếp theo: gửi cho TB kiểm tra nội dung. 

Sau khi chuyển trạng thái, PV không còn quyền thay đổi nội dung của 
bài đó nữa. 
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Bước 2: 

Sau khi nhận được tin bài gửi đến của PV, Trưởng ban (TB) hoặc trưởng bộ 
phận kiểm duyệt về nội dung của tin bài đó. 

Tin bài chờ duyệt: Các tin bài do PV gửi đến đang chờ duyệt. 

Tại đây TB sẽ duyệt tin bài đó hay từ chối. Nếu từ chối thì tin bài được trả 
về cho PV đã biên soạn kèm theo lý do từ chối. Nếu duyệt thì tin bài được 
gửi đến bộ phận biên tập tin bài. TB cũng có thể sửa trực tiếp nội dung tin 
bài đó.



Sau khi nhận được tin bài gửi đến của PV (đã có ý kiến của TB về nội 
dung), Biên tập viên (BTV) biên tập tin bài với chức năng biên tập của hệ 
thống. BTV có thể sửa lại nội dung tin bài.







Kiểm tra tin bài

Bước 3: Biên tập tin bài

Sau khi biên tập tin bài BTV kiểm tra và trình bày lại tin bài với vị trí ảnh và 
nội dung sao cho phù hợp. BTV thực hiện soát lỗi tin bài trước khi xuất bản 
lên trang. 



Bước 4: Trình bày tin bài, soát lỗi

Sau khi thực hiện các thao tác biên tập, trình bày, kiểm tra  soát lỗi thì BTV 
gửi đến Chủ sở hữu CMS (ADMIN), Phó ADMIN được ủy quyền hoặc Thư ký 
xuất bản (TKXB) để có thể xuất bản tin bài đó lên trang. Sau khi ADMIN 
hoặc người được ủy quyền cho phép xuất bản, tin bài được hiển thị lên 
CMS. Khi muốn tin bài không hiển thị trên CMS nữa thì ADMIN hoặc người 
được ủy quyền có thể hạ bài xuống qua chức năng gỡ bỏ của hệ thống. 
ADMIN hoặc người được ủy quyền có thể gửi trả lại tin bài cho BTV hoặc 
trực tiếp sửa nội dung tin bài. ADMIN có thể giám sát tất cả các thành viên 
tham gia hệ thống CMS.



Bước 5: Xuất bản



1.2. Quản lý bài viết
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Trong một số trường hợp, tài khoản được cấp quyền xuất bản, bài có thể đi 
từ Bước 1: Nhập bài mới lên Bước 5: Xuất bản, không cần qua các bước 
kiểm duyệt.

Quy trình luồng xử lý và đường đi của tin bài do CMS quyết định, và có thể 
thay đổi linh động tùy ý.  

Quy trình xuất bản hoàn toàn động, một người có thể kiêm nhiều vai trò 
trên nhiều chuyên mục khác nhau. Có thể rút ngắn quy trình bằng cách cho 
phép một người có nhiều vai trò.

Hệ thống cũng cho phép xem trước tin bài ở tất cả các bước của quy trình 
xuất bản.

Bài chờ duyệt: Danh sách các bài chờ được duyệt xuất bản.

Bài đã đăng: Danh sách các bài đã xuất bản trên trang.

Bài hẹn giờ: Danh sách các bài hẹn giờ xuất bản trên trang.

Bài của tôi: Danh sách các bài của 1 user cụ thể đang đăng nhập 
                     hệ thống CMS.

Bài trả về: Danh sách các bài trả về.

Bài hạ xuống: Danh sách các bài bị hạ xuống.

Bài lưu tạm: Danh sách các bài lưu tạm thời.

Hệ thống cho phép quản lý và phân loại bài viết theo các dạng sau:
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Hệ thống chia bài viết thành các thể loại: Tin sản xuất, Bài sản xuất, Tin bài 
tổng hợp, Tin bài xào, Tin dẫn nguồn Thông cáo báo chí, Tin dịch, Bài dịch, ... 
và kiểu tin: Tin bình thường, Tin ảnh, Tin video.



FIVETECHCMS FEATURES 
August 30,

2019



1.3. Quản lý vị trí hiển thị
Vị trí hiển thị là những vùng được định nghĩa trước nhằm mục đích hiển thị 
các bài viết trên những vùng đó.

Hệ thống cho phép quản lý mọi vị trí hiển thị bài viết trên trang tùy theo nhu 
cầu riêng của từng Báo.
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1.4. Tùy biến hiển thị bài viết
Hệ thống cho phép quản trị tùy biến được việc hiển thị bài viết trên một vị trí 
hiển thị bất kỳ trên trang.

Việc thay đổi hiện thị bài viết trên trang được hỗ trợ công cụ Kéo thả bài viết 
vào vị trí muốn hiển thị tương ứng trên trang.
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1.5. Quản lý sự kiện
Đây là chức năng quản lý các sự kiện/chuyên đề đang diễn ra hàng ngày.

Hệ thống cũng hỗ trợ chức năng Kéo bài viết bất kỳ vào một sự kiện/chuyên 
đề cụ thể.
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1.6. Quản lý tag
Chức năng này cho phép thêm tag vào bài viết. Tag là những từ khóa chính 
hoặc quan trọng trong bài viết.

Biên tập viên (BTV) thường thêm tag vào bài viết để độc giả có thể thông qua 
tag mà xem được các bài viết có liên quan đến tag.
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1.7. Quản lý tác giả
Tác giả chính là người viết bài trên trang.

Hệ thống cho phép quản lý các tác giả bài viết cũng như quản lý thông tin, bút 
danh của các tác giả đó.
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1.8.Quản lý nhuận bút
Chức năng nhuận bút cho phép quản trị quản lý và chấm nhuận cho các tác 
giả có bài viết trên trang.
Chức năng này có tích hợp công cụ Google Analytics (GA) cho phép quản trị 
xem được pageviews và timeonsite của 1 bài viết cụ thể.
Hệ thống cũng cho phép quản trị định nghĩa được khung chấm nhuận áp 
dụng cho các bài viết trong hệ  thống.
Căn cứ vào đó, hệ thống sẽ đưa ra công thức/thuật toán tự động để tính 
chính xác nhuận bút cho tác giả bài viết đó.
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1.9.Quản lý nguồn bài viết
Với các bài viết dẫn nguồn từ site khác, hệ thống cho phép BTV chọn nguồn 
sẵn có từ hệ thống.

Các nguồn này hoàn toàn được quản trị tạo trên hệ thống.
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1.10.Quản lý chuyên mục
Hệ thống cho phép quản lý các chuyên mục trên trang từ việc tạo các 
chuyên mục con nhiều cấp cũng như sắp xếp hiển thị các chuyên mục
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1.11. Quản lý từ khóa
Hệ thống cho phép định nghĩa các từ khóa (đi kèm link của từ khóa) bên 
trong nội dung bài viết. Mục đích của việc này là đi backlink tự động trong nội 
dung bài viết thay vì BTV phải tạo link thủ công.
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1.12. Quản lý thành viên
Thành viên là những người sử dụng hệ thống CMS.

Hệ thống quản lý các thông tin thành viên, cấp quyền cho thành viên, khóa 
thành viên, ...
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1.13.Giao lưu trực tuyến
Chức năng này cho phép Báo tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến với các 
khách mời thảo luận về nhiều chủ đề.

Chức năng hỗ trợ đầy đủ các công cụ phục vụ cho giao lưu trực tuyến như:
    #   Box Gửi câu hỏi giao lưu dành cho độc giả
    #   Nội dung giao lưu liên tục cập nhật realtime
    #  Công cụ soạn thảo/trả lời câu hỏi dành cho BTV

Công cụ duyệt các câu hỏi gửi về của độc giả dành cho BTV.
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1.14. Chia sẻ mạng xã hội
Chức năng này cho phép hệ thống chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội 
như Facebook, G+, Twitter một cách nhanh chóng.



1.15.Chèn khối tin liên quan trong nội dung bài viết
Hệ thống hỗ trợ chức năng cho phép chèn các khối tin liên quan vào trong nội 
dung bài viết ở vị trí bất kỳ trong nội dung bài viết.
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1.16.Tìm kiếm
Chức năng này hỗ trợ tìm kiếm bài viết theo nhiều tiêu chí.

1.17.Thống kê
Hệ thống cung cấp biểu đồ thống kê số lượng bài viết đã đăng trong ngày, bài 
viết chờ duyệt, bài viết hạ xuống, bài trả về trong ngày.

Ngoài ra, hệ thống cũng thống kê số lượng user đang truy cập vào hệ thống.
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1.17.Thống kê



Module SEO là tập hợp các tiện ích hỗ trợ SEO hệ thống bao gồm: cập nhật 
thông tin meta (meta title, meta description, meta keyword), quản lý textlink 
trong nội dung bài viết, ...

Với module SEO, người quản trị SEO dễ dàng tăng chất lượng SEO cho các bài 
viết của ban nội dung trên hệ thống tìm kiếm của các mạng xã hội lớn như 
Google, Facebook, 
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2. Module SEO



BACK - END

Bảng danh sách tính năng
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STT          Tính năng                                 BASIC        ADVANCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tích hợp Google Analytics

Tích hợp Google Webmaster Tool

Chuyển dữ liệu từ cms cũ sang cms mới,
không làm mất index link cũ.

Hỗ trợ khởi tạo, cài đặt môi trường, dịch vụ
ban đầu cho CMS

Hẹn giờ bài viết

Lưu tạm bài viết

Chức năng SEO cho bài viết

Tool soạn thảo bài viết với nhiều chức năng định dạng,
chèn video, chèn ảnh, chèn tin liên quan, …

Các chức năng gắn link nội bộ như Nguồn bài viết, 
Tin liên quan, Tag, Sự kiện

Các chức năng Xem trước Bài viết, Lịch sử bài viết

Quản lý chuyên mục

Quản lý vị trí hiển thị bài viết set tay trên trang

Quản lý Video

Quản lý Sự kiện (Event/Chuyên đề)

Quản lý Chủ đề (Tags)

Quản lý Nguồn bài viết

Nhuận bút theo thể loại bài, theo view hệ thống 
(Khung chấm nhuận + Xuất Excel)
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STT          Tính năng                                 BASIC        ADVANCE

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Quản lý thành viên

Phân quyền động truy cập hệ thống theo vai trò, 
theo chuyên mục hoặc theo user

Lưu vết mọi thao tác trên CMS (Nhật ký CMS)

Báo cáo/ Thống kê toàn site

Quản lý vai trò

Phân tải dữ liệu

Cache hệ thống

CloudFlare

Tự động cắt thumb ảnh ra nhiều kích thước

Tối ưu tốc độ tải trang qua JS, CSS, …

Quản lý bình luận hệ thống

Báo cáo/ Thống kê bài viết và view theo user

Giao lưu trực tuyến

Tìm Google Trends

Tìm bài cùng tít (Trong hệ thống và Ngoài hệ thống)

Kiểm tra trùng lặp tít

Tool quản lý vị trí hiển thị bài viết set tay trên trang
qua hình thức kéo thả

Nhuận bút theo thể loại bài, theo Google Analytics 
(Khung chấm nhuận + Xuất Excel)

Quản lý Quảng cáo

Quản lý Bài PR

Tool crawl tin từ 1 URL bất kỳ

Cho phép quản trị được nội dung trên mobile và các
thiết bị di động khác



FRONT - END
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STT       Tính năng                                 BASIC        ADVANCE

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Giao diện Trang chủ mặc định

Giao diện Trang chuyên mục mặc định

Giao diện Trang tiểu mục mặc định

Giao diện Trang chi tiết mặc định

Giao diện Trang sự kiện (Event/Chuyên đề) mặc định

Giao diện Trang chủ đề (Tags) mặc định

Công cụ tìm kiếm tuỳ chỉnh (Custom Search Engine)

Giao diện Trang RSS mặc định

Bình luận FB

Giao diện tối ưu trên mọi thiết bị (Responsive)

Tương tác độc giả qua chia sẻ social (FB, Twitter, G+, …)

Giao diện Trang Giao lưu trực tuyến

Hiển thị quảng cáo theo vị trí

Hiển thị bài PR theo vị trí

Trên đây là bản mô tả các tính năng chính của FiveTechCMS.
Cám ơn sự quan tâm của quý khách.

Hà nội, ngày 30/08/2019
FiveTechCMS Team


