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I. Mục đích 

Hướng dẫn này dành cho quản trị viên phụ trách cổng thông tin điện tử của các 

trường trên địa bàn Quận Long Biên quản lý các thư viện ảnh trên trang cổng thông 

tin của từng đơn vị trường  

II. Quy trình thực hiện 

2.1 Đăng nhập 

Bước 1: Mở trình duyệt web firefox 3.5 trở lên (hoặc Chrome, Cốc cốc…).  

Bước 2: Đăng nhập theo địa chỉ đã được cung cấp: https://quantri.longbien.edu.vn. 

Bước 3: Chọn cấp trường, lựa chọn thông tin đơn vị, Tài khoản, mật khẩu sau đó 

nhập mã xác nhận.  

Bước 4: Kích chọn nút [Đăng nhập].  

 



 

 

Đăng nhập thành công giao diện hiển thị như sau:  

 

2.2 Tạo các chuyên mục ảnh 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Kích vào danh mục 3.Tiện ích/3.6 Quản lý thư viện ảnh. /3.6a Quản lý 

chuyên mục ảnh. 

 

Bước 2: Kích nút [Thêm mới] để thêm chuyên mục ảnh.  



 

Bước 3: Nhập tên chuyên mục ảnh, thứ tự,... 

  

 
Bước 4: Kích nút [Lưu] để lưu dữ liệu.  

2.3 Tạo thư viện ảnh 

Các bước thực hiện 

Bước 1: Kích chọn danh mục 3.Tiện ích/3.6 Quản lý thư viện ảnh. /3.6b Danh 

sách thư viện ảnh 

Bước 2: Kích nút [Thêm mới] để thêm tập ảnh.  

Bước 3: Chọn chuyên mục, nhập tên tập ảnh và kích nút [Hiển thị tên ảnh chi tiết 

trên Slide ảnh]. 

 



Bước 4: Kích nút [Lưu] để lưu dữ liệu.  

2.4 Thêm ảnh cho tập ảnh 

Các bước thực hiện 

Bước 1: Kích vào danh mục 3.Tiện ích/3.6 Quản lý thư viện ảnh. /3.6b Danh sách 

thư viện ảnh. 

Bước 2: Kích biểu tượng  để thêm ảnh vào chuyên mục ảnh. 

Bước 3: Kích nút Thêm mới để chọn ảnh từ file lưu trên máy tính.  

 

Bước 4: Chọn ảnh đại diện cho tập ảnh và kích nút [Hiển thị đại diện ảnh trên 

Slide trang chủ] để hiển thị ảnh đại diện. 

 

 


