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HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NHÓM VÀ PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG 

TRÊN PHÂN HỆ PMT-EMS EDUCATION 
(Kèm theo thông báo Số:  710   /TB-ĐHKTKTCN ngày  29  tháng 12  năm 2014 V/v nâng 

cấp hệ thống phần mềm Quản lý Nhà trường) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MÀN HÌNH “QUẢN LÝ NHÓM VÀ PHÂN QUYỀN” 

1.1. Mô tả tình huống: Khoa Cơ khí thực hiện phân quyền cho các nhân sự trong khoa sử dụng 

phân hệ PMT-EMS Education. 

1.2. Thực hiện:  

- Kích hoạt màn hình làm việc: 

+ Trên menu chính, chọn Hệ thống  Quản lý nhóm và phân quyền. 

 

Hình 1: Kích hoạt màn hình làm việc 

  

CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý: 

- Người dùng muốn thực hiện “Quản lý nhóm và phân quyền” cần phải được phân quyền trên 

phân hệ PMT-EMS Education: 

+ Phân quyền màn hình (Hệ thống/Quản lý nhóm và phân quyền). 

- Đối với các nhân sự thuộc Khoa (hoặc nhân sự được phân công giảng dạy các học phần cho Khoa 

chuyên môn như: GV thỉnh giảng; GV kiêm nhiệm …):  

+ Trưởng khoa chịu trách nhiệm phân quyền màn hình, chức năng sử dụng trên phân hệ PMT-EMS 

Education. 

- Phân hệ PMT-EMS Education phiên bản mới (bắt đầu từ phiên bản: 1.1.0.0) tích hợp của hai 

phân hệ cũ trước đây, gồm: phân hệ PMT-EMS Education (phiên bản: 1.0.0.79) & phân hệ PMT-

EMS Schedule. 
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 Hình 2: Màn hình làm việc 

- Các thành phần chính của màn hình: Quản lý nhóm và phân quyền 

. (1) Phần thể hiện cây người dùng & nhóm người dùng thuộc quản trị “Nguyễn Hữu Quang” 

quản lý; 

. (2) Phần thể hiện các màn hình và chức năng tương ứng với màn hình cấp quyền 

. (3) Tìm kiếm người dùng hoặc nhóm người dùng. 

. (4) Tìm kiếm màn hình chức năng. 

.  nút xác nhận thực hiện tìm kiếm (khi đã nhập dữ liệu vào ô cần tìm kiếm) 

.  nút xóa dữ liệu trong ô nhập dữ liệu tìm kiếm. 

.  thêm mới người dùng hoặc nhóm người dùng. 

.  chỉnh sửa lại thông tin, các xác lập của người dùng hoặc nhóm người dùng. 

.  xóa người dùng hoặc nhóm người dùng. 

.  chuyển nhóm người dùng (của người dùng hoặc nhóm người dùng được lựa chọn) 

 

II. THÊM MỚI (NGƯỜI DÙNG HOẶC NHÓM NGƯỜI DÙNG) 

2.1. Mô tả tình huống: Hiện tại, Khoa Cơ khí chưa có nhóm người dùng, người dùng nào được 

tạo và quản lý bởi quản trị “Nguyễn Hữu Quang”. Quản trị sẽ thực hiện: 1. Khởi tạo “Nhóm 

người dùng”, đồng thời phân quyền cho “Nhóm người dùng”; 2. Thêm mới “Người dùng” vào 

“Nhóm người dùng” vừa khởi tạo và điều chỉnh phân quyền cho “Người dùng” mới. 

2.2. Thực hiện thêm mới nhóm người dùng: 

- Bước 1: Tạo mới nhóm người dùng 

+ Click chọn  hoặc click phải chuột vào vùng (1) chọn “Thêm nhóm/người dùng” (Vùng 

(1) được mô tả như trên hình 2) 

1 2 

4 5 
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Hình 3: Chọn thêm nhóm/người dùng 

 

Hình 4: Tạo nhóm người dùng 

+ Các chức năng cần lưu ý: 

.  nếu lựa chọn chức năng này nhóm “06.07 GV tập sự” được kế 

thừa toàn bộ các quyền hiện có của quản trị “Nguyễn Hữu Quang”. Ví dụ: Hiện tại quản trị 

“Nguyễn Hữu Quang” có quyền “Xem” & “Sửa” tại màn hình “Nhập điểm thành phần”. Khi 

khởi tạo nhóm mới “06.07 GV tập sự” và lựa chọn cho phép “Kế thừa từ người quản lý”, nhóm 

“06.07 GV tập sự” có quyền “Xem” & “Sửa” tại màn hình “Nhập điểm thành phần”. 

.  xác nhận hoàn thành (sau khi cập nhật, thiết lập các thông tin cần thiết). 

.  để đóng cửa sổ “Tạo nhóm người dùng”. 

+ Đối với các nhóm đã được tạo: Quản trị có thể “Cập nhật” lại thông tin; hoặc “Xóa”. 

- Bước 2: Phân quyền cho nhóm người dùng 

 

Hình 5: Phân quyền nhóm người dùng 
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+ Lựa chọn phân quyền/hủy phân quyền cho người dùng/nhóm người dùng bằng cách tích  

chọn/hủy tích lên  (ô có màu xanh thẫm), hoặc 

+ Click phải chuột lên vị trí bất kỳ hoặc một tên chức năng cụ thể. 

. (1) Phân quyền lên tên chức năng cụ thể đang lựa chọn (Ví dụ: Cơ sở xếp lịch); 

. (2) Phân quyền cho nhóm chức năng (Ví dụ: Nhóm chức năng: 03. Quản lý đào tạo); 

. (3) Phân quyền cho toàn bộ các chức năng hiện có theo quyền của quản trị. 

+ Chọn  xác nhận hoàn thành. 

- Bước 3: Thêm mới người dùng 

+ Click chọn nhóm người dùng cần thêm mới người dùng vào nhóm. Tiếp đó, click chọn 

 hoặc click phải chuột vào tên nhóm. 

 

Hình 6: Chọn thêm người dùng 

 

Hình 7: Thêm người dùng 

+ Thực hiện phân quyền cho người dùng: (tương tự phân quyền cho nhóm người dùng, minh 

họa tại bước 2). 
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Hình 8: Phân quyền người dùng 

LƯU Ý:  

 Thực hiện phân quyền lại cho nhóm người dùng:  

- Khi điều chỉnh lại phân quyền cho “Nhóm người dùng”, chương trình đưa ra thông báo: 

 

Hình 9: Áp dụng phân quyền cho người dùng trong nhóm 

+ Bổ sung quyền mới: 

. “Không áp dụng”: Toàn bộ “Người dùng” thuộc trong “Nhóm người dùng” không kế thừa lại 

các quyền vừa được điều chỉnh lại tại “Nhóm người dùng”; 

. “Chỉ áp dụng cho cấp dưới gần nhất”: Toàn bộ “Người dùng” liền kề thuộc trong “Nhóm 

người dùng” được kế thừa lại các quyền vừa được điều chỉnh lại tại “Nhóm người dùng”; 

. “Áp dụng cho toàn bộ cấp dưới”: Toàn bộ “Người dùng” thuộc trong “Nhóm người dùng” 

được kế thừa lại các quyền vừa được điều chỉnh lại tại “Nhóm người dùng”. 

+ Thu hồi quyền cũ: 

. “Thu hồi tất cả”: Toàn bộ “Người dùng” thuộc trong “Nhóm người dùng” bị thu hồi tất cả các 

quyền và cập nhật lại theo quyền của “Nhóm người dùng” vừa được điều chỉnh lại, ngoài ra việc cấp 

lại quyền cho “Người dùng” trong nhóm còn phụ thuộc vào cách thiết lập mục “Bổ sung quyền mới”; 

. “Không thu hồi”: Toàn bộ “Người dùng” thuộc trong “Nhóm người dùng” không bị thu hồi 

các quyền và cập nhật lại theo quyền của “Nhóm người dùng” vừa được điều chỉnh lại, tuy nhiên việc 
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cấp lại quyền cho “Người dùng” trong nhóm còn phụ thuộc vào cách thiết lập mục “Bổ sung quyền 

mới”. 

 Thực hiện cập nhật lại thông tin người dùng:  

- Gồm các bước: 1. Lựa chọn người dùng; 2. Chọn nút chức năng , chương trình đưa 

ra thông báo: 

 

Hình 10: Cập nhật lại thông tin người dùng trong nhóm 

+ Cập nhật các nội dung được phép chỉnh sửa, xác nhận hoàn thành bằng nút  (hoặc 

hủy bỏ bằng nút ). 

 Thực hiện cập nhật lại thông tin nhóm người dùng:  

- Gồm các bước: 1. Lựa chọn nhóm người dùng; 2. Chọn nút chức năng , chương 

trình đưa ra thông báo: 

 

Hình 11: Cập nhật nhóm người dùng 

+ Tại màn hình “Cập nhật nhóm người dùng”, có thể: 1. Đặt lại tên nhóm; 2. Thêm, Xóa, hoặc 

Chỉnh sửa người dùng trong nhóm. 
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 Thực hiện chuyển nhóm cho người dùng:  

- Gồm các bước: 1. Lựa chọn người dùng; 2. Chọn nút chức năng , chương trình đưa 

ra thông báo: 

 

 
Hình 12: Cập nhật nhóm người dùng 

 

 
Hình 13: Cập nhật nhóm người dùng 

 

+ Thừa kế quyền từ nhóm mới:  

. “Không kế thừa (giữ toàn bộ quyền cũ)”: Khi người dùng chuyển sang nhóm mới, toàn bộ các 

quyền cũ của người dùng được giữ nguyên, và người dùng không thừa kế các quyền hiện tại của 

nhóm mới. 

. “Không kế thừa (xóa toàn bộ quyền cũ)”: Khi người dùng chuyển sang nhóm mới, toàn bộ các 

quyền cũ của người dùng được bị xóa, và người dùng không thừa kế các quyền hiện tại của nhóm 

mới (phải phân lại quyền cho người dùng tại nhóm mới). 

=============================HẾT============================== 

 


