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Nền tảng tạo website bất động sản LAPA được thiết kế riêng cho ngành, dễ dàng từ việc tạo website đến chỉnh sửa nội dung. 

 



I. Đăng nhập Admin 
Để đăng nhập Admin, truy cập link: http://tenmien.com/admin và nhập thông tin Admin được cung cấp qua SMS 

 

II. Landing Page – Cấu hình SEO & chỉnh sửa Hotline/Email/Fanpage/Logo… 

 

Sau khi đăng nhập trang quản trị thì anh chị có thể chỉnh sửa ngay các thông tin dưới đây: 

- Thẻ tiêu đề cần chứa từ khóa là tên dự án kèm với một đặc trưng nổi bật. Độ dài khoảng 70 ký tự 

- Thẻ mô tả cũng cần chứa từ khóa với thông tin đáng lưu ý để khách hàng xem xét việc truy cập vào website 

- Thẻ từ khóa liệt kê các từ khóa liên quan đến dự án, phân biệt có dấu và không dấu 

- Thẻ H1 cần chứa từ khóa tương tự như thẻ tiêu đề 

- Logo nên sử dụng hình png, kích thước nhỏ hơn 300px để tối ưu tốc độ tải 

- Hình ảnh chia sẽ là hình hiển thị khi chia sẽ trang chủ lên mạng xã hội. Kích thước khoảng 1200px để đạt sự rõ nét 



III. Landing Page – Chỉnh sửa bố cục 

 

 
Click nút này để chỉnh sửa bố cục 

 
Click nút này để khóa bố cục lại. Click lại để hiển thị 

 
Nút lưu bố cục để sử dụng lại sau 

 
Xóa bố cục và không thể phục hồi 

Mỗi bố cục có thông tin khác nhau nên sẽ có các phần tương ứng để chỉnh sửa. Thông thường có các phần như sau 

 Chỉnh sửa tiêu đề / mô tả chi tiết 

 

 

Lưu ý: Dùng chuột bôi đen phần cần định dạng trước khi nhấn nút trên thanh công cụ LapaEditor 



 Chỉnh sửa icon / màu / hình ảnh / background / video 

 

Lưu ý: Nếu bố cục đó có yêu cầu lấy mã Youtute thì hãy điền mã vào ô CTA. Mã Youtube là các ký tự sau watch?v= 

https://www.youtube.com/watch?v=HCOGao3BnI4 

Kích thước ảnh sử dụng tùy ý, hệ thống tự động điều chỉnh cho phù hợp với bố cục, nhưng nên sử dụng kích thước ~1400px 

 Chỉnh sửa danh sách hình ảnh / thông tin 

 

Danh sách hình ảnh hay thông tin được bố trí bên phía tay phải. Muốn chỉnh cái nào thì click để mở công cụ chỉnh sửa 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HCOGao3BnI4


 Form liên hệ: Form đăng ký cần thông tin gì thì đặt tiêu đề cho phần đó (VD: Nếu không yêu cầu nhập nội dung thì 

phần “Tin nhắn” hãy để trống). Thiết lập màu nền và màu chữ của CTA (Call To Action == Nút gửi) ở cuối phần Form 

 

 Cấu hình tin tức 

 

Phần tin tức sẽ tự động lấy bài viết trong các danh mục tin để hiển thị ra theo số Cột quy định ở trên, có thể đặt số lượng tối đa 

hiển thị, thứ tự hiển thị theo vị trí của tin tức, chiều cao của ảnh để giới hạn kích tối đa. Click chọn danh mục cần lấy bài viết 

 

 



IV. Landing Page – Thêm mới bố cục 
Để thêm mới bố cục anh chị click vào nút “Thêm mới bố cục” thì sẽ hiện ra danh sách các bố cục hiện có. Có thể tìm nhanh bố 

cục mong muốn bằng cách click vào các nút phân loại 

 

Tìm được bố cục muốn bổ xung vào Landing Page, kéo bố cục từ bên phải vào cột bên trái ngay vị trí mong muốn. Click nút 

“Chỉnh sửa” để thay đổi thông tin mặc định 

V. Quản trị sản phẩm 

a. Quản trị danh mục sản phẩm 

 

 

Có thể click vào biểu tượng 4 mũi tên để kéo thả sắp xếp lại thứ tự của danh mục. Thêm mới, xóa, sửa dễ dàng 



b. Quản lý thuộc tính – bộ lọc – định dạng sản phẩm 

 

Quản lý thuộc tính tương tự như danh mục. Tùy chọn bộ lọc sản phẩm bằng cách truy cập “Cấu hình > Định dạng sản phẩm” 

 

Ở phần cấu hình này (Định dạng sản phẩm) anh chị có thể tùy chỉnh định dạng hiển thị sản phẩm như chiều cao ảnh, bao nhiêu 

sản phẩm một hàng, màu sắc… Tùy chọn bộ lọc tìm kiếm và chèn logo bản quyền tự động mỗi khi đăng sản phẩm mới 

 

 

 

 

 

 

 



c. Quản trị tin đăng nhà đất 

Quản trị sản phẩm đầy đủ các thông tin duy nhất tại một trang giúp anh chị dễ dàng quản lý. Các tùy chọn phân loại sản phẩm rõ 

ràng. Có thể chọn đăng 1 sản phẩm vào nhiều danh mục. Danh mục được đánh dấu hình tròn xanh lá là danh mục chính 

 

Upload hình ảnh không giới hạn, tự động đóng dấu bản quyền nếu đã setup logo ở Cấu hình. Tự xây công cụ bộ tìm kiếm thông 

tin cho website bằng cách nhập Tag từ khóa tìm kiếm (nhập càng nhiều cụm từ khóa liên quan thì khách hàng dễ tìm thấy hơn) 

 

 

 

 



d. Quản trị sản phẩm dự án dạng tab 

Đối với sản phẩm là dự án trình bày dạng Tab chuyên nghiệp. Mặc định khi tạo mới sẽ tự động tạo ra các Tab thông tin về dự 

án, anh chị thêm mới hoặc chỉnh sửa thoải mái (chỉnh vị trí, tên Tab xong thì nhấn Lưu tất cả) 

 

VI. Quản trị tin tức 

a. Quản trị danh mục tin tức 

 

 

Có thể click vào biểu tượng 4 mũi tên để kéo thả sắp xếp lại thứ tự của danh mục. Thêm mới, xóa, sửa dễ dàng 



b. Quản trị bài viết 

Truy cập menu Tin tức > Danh sách để hiển thị tất cả bài viết. Click vào phần trống trên mỗi dòng tin tức để kéo thả sắp xếp vị 

trí. Thêm mới, sửa, xóa dễ dàng 

 

Click vào nút bút chì hoặc trực tiếp trên tiêu đề bài viết để chỉnh sửa 

 

Nhập tiêu đề trước khi chọn hình ảnh để hình ảnh có thể đặt tên đúng theo tiêu đề giúp tốt cho SEO. Có thể chọn phân loại tin 

tức vào nhiều danh mục (các ô vuông màu đỏ), nhưng chỉ có duy nhất 1 danh mục chính (ô tròn màu xanh) 

Phần chi tiết sử dụng bộ công cụ soạn thảo CKEditor edited by Lapa rất chuyên nghiệp, giúp dễ dàng soạn thảo và chèn ảnh. 

Ngoài các công cụ định dạng thông thường, có 2 chức năng Lapa phát triển thêm đó là nút </> và nút vòng tròn xanh 

Nút </> dùng để chèn thêm code định dạng HTML vào nội dung bài viết. Có một số code dựng sẵn giúp dễ dàng chia bố cục nội 

dung cũng như chèn CTA/Form vào bài viết. Click vào nút màu xanh tương ứng để lấy code và nhấn Đồng ý 

 



Chức năng vòng tròn xanh là cho phép chèn ảnh hàng loạt vào bài viết. Đặt con trỏ vào vị trí cần chèn, sau đó click vào nút 

vòng tròn xanh sẽ mở ra cửa sổ chọn hình ảnh, bạn có thể quét chọn nhiều ảnh để upload cùng lúc 

c. Định dạng tin tức 

Anh chị chủ động tùy chỉnh lại bố cục, màu sắc hay cách hiển thị tin tức bằng cách cài đặt thông tin ở Cấu hình > Định dạng tin 

tức 

 

VII. Quản trị Multi Landing Page (Dự án) 

 

Chú ý ở phẩn Tạo Landing Page dự án, anh chị tạo Tên dự án và thiết lập SEO trước. Sau đó vào danh sách dự án để chọn mở 

công cụ thiết kế Landing Page (Nhấp vào tên dự án để mở công cụ soạn thảo Landing Page) 



 

VIII. Quản trị khách  hàng 
Danh sách khách hàng có được từ việc khách hàng thực hiện các CTA/Form trên website. Bạn có thể chèn CTA/Form vào 

Landing Page hay bài viết tin tức hoặc trang liên hệ 

Để xuất danh sách khách hàng ra Excel đơn giản là bạn hãy click vào nút Download file Excel 

 

IX. Hướng dẫn cài đặt tên miền riêng 
Mặc định ngay sau khi đăng ký bạn sẽ được cấp một tên miền miễn phí dạng azXXX.v1.lapa.vn. Bạn có thể đổi tên miền miễn 

phí này sang tên miền bạn đã mua đơn giản bằng cách click vào menu “Tên miền” 

Bước 1: Bạn truy cập trang quản trị tên miền của bạn (bên bán tên miền sẽ cung cấp cho bạn thông tin này). Phần DNS bạn nhập 

địa chỉ IP xuất hiện ở bảng bên dưới cho 2 hàng là @, www của phần A record. Lưu lại và chờ khoảng 5 phút để cập nhật 

Bước 2: Bạn nhập tên miền của bạn vào, lưu ý không bao gồm http/www. Và nhấn “Tiến hành cài đặt” là hoàn thành. Sau khi 

đổi tên miền bạn sẽ được chuyển đến trang web với tên miền mới. Để truy cập lại trang quản trị bạn gõ tên_miền_mới/admin 

 

X. Cấu hình website 
Trang cấu hình có thể tùy chỉnh, có thể chọn riêng từng mục để cấu hình nhanh. Tại thanh menu chọn “Cấu hình >…” 

 Các thông số cơ bản như Hotline, Email, Facebook Fanpage 

 Cài đặt các thẻ Meta, Javascript từ Google, Facebook hay các ứng dụng khác vào phần Head hay trước thẻ đóng Body 

 Chỉnh nội dung các phần như Popup, trang liên hệ hay cuối trang (Footer) 

 Bạn có thể thiết lập Popup chào mừng khi người dùng lần đầu truy cập vào website để lấy thông tin 

 Cài đặt Google Map, Logo, Favicon, Sitemap.xml, Robots.txt. Màu sắc, font chữ và kiểu menu 

 Cài đặt API cho Mail Chimp để tạo chiến dịch Email Marketing Automation 

 Cài đặt Google Spreadsheet API để tự động lưu thông tin khách hàng lên Google Sheet 


