
HƯỚNG DẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG 

SẢN 

I. PHÂN QUYỀN NHÂN VIÊN 

1.1 Đăng ký tài khoản nhân viên 

- Cấp tài khoản: thêm mới tài khoản 

 

- Cập nhật thông tin nhân viên: 

 



Lưu ý:  mã số chính là mã đăng nhập và mật khẩu vào phần mềm, nếu 

quý khách sửa lại mã đăng nhập, quý khách vui lòng reset lại mật khẩu ( xem 

mục…) 

- Xem lại danh sách nhân viên 

 

Tính năng: 

Số Tính năng Mô tả 

1  Thêm mới nhân viên tương tự như chức năng thêm mới 

nhân viên 

2  Sửa cập nhật lại thông tin nhân viên 

3 
 

Khi nhân viên nghỉ việc hoặc đang tạm ngưng công việc 

4 
 

Khi muốn mở lại tài khoản cho nhân viên 

5  Reste lại mật khẩu, lấy lại mật khẩu mặc định ban đầu. 

6 
 

Cài đặt được xem dữ liệu ở khu vực nào, tĩnh huyện, xã 

nào 

1.2 Cấp quyền truy cập nhân viên: 

- Phân quyền truy cập: 



 

Tiếp đến phân quyền theo ba bước: 

Bước 1: Tạo nhóm quyền 

Bước 2: Thêm người dùng 

Bước 3: Cấp quyền chi tiét 

 

Bước 1: Tạo nhóm quyền: được hiểu là nhóm người dùng có cùng quyền với 

nhau, sử dụng chức năng thêm để thêm nhóm mới. 



 

Tiếp nhập nhóm 

 

Bước 2: Thêm người dùng: Sau khi thêm nhân viên ở mục 1.1 Chọn thêm người 

dùng để add vào nhóm quyền tương ứng. 



 

Thêm người dùng 

 

Lưu ý: để xóa người dùng ra khỏi nhóm quyền, thao tác theo hướng dẫn: 



 

Bước 3: Những quyền nhân viên được thao tác: 

Lưu ý: 

(1) Khu vực 1 là cá module trên phần mềm 

(2) Khu vực cấp quyền xem dữ liệu: theo tất cả, theo phòng, hoặc nhóm hoặc nhân 

viên 

(3) Thao tác nhân viên được thao tác như: thêm sửa xóa…. 

 



1.3 Phân quyền khu vực được xem dữ liệu: 

 

 

1.4 Phân quyền xem trường dữ liệu: 



 

Tiếp theo. 

 


