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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM FPOLL
I. Chức năng của hệ thống
-Gửi mail
-Tạo bình chọn
-Hỗ trợ đa ngôn ngữ

II.Chức năng người dùng chưa đăng nhập
1. Tạo và dùng poll
Truy cập link http://poll.framgia.vn
1.1 Thông tin về poll
Điền các thông tin vào form, lưu ý nhập đầy đủ và chính xác đối với các
thông tin bắt buộc. Sau đó nhấn Tiếp tục.

Lựa chọn loại: bạn chọn một đáp án hay nhiều đáp án. Click vào lựa chọn mà bạn muốn.

1.2 Tùy chọn poll
Nhập nội dung để mọi người tham gia bình chọn lựa chọn đáp án mong muốn. Có thể tạo ra
các tùy chọn có hình ảnh.

Click vào để
chọn hình

Click vào
để xóa tùy
chọn

1.3 Cài đặt poll
Có thể cài đặt những mặc định cho poll mà bạn muốn.
Click vào đây

1.4 Mời tham gia bình chọn
Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn họ tham gia cuộc bình chọn. Sau đó nhấn
Kết thúc.

Tạo poll thành công hệ thống sẽ hiện thị bảng sau:

1.5 Vote
Để bình chọn nội dung bạn muốn, hãy click Link bầu chọn hoặc Link để mời.

Hãy nhấn vào nội dung bạn bình chọn và nhập thông tin để bình chọn (có thể nhập hoặc
không tùy vào cài đặt của bình chọn). Sau đó hãy nhấn vào Bầu chọn để hoàn thành.

Click vào đây

Click vào đây

Hệ thống sẽ hiển thị ra thông báo bạn đã bầu chọn thành công.

1.6 Bình luận bình chọn
Nhập tên bạn, nhập nội dung bình luận sau đó nhấn vào Lưu bình luận. Có thể chia sẻ qua
facebook và like. Nội dung bình luận có thể chọn ẩn và xem thêm nhiều bình luận khác.

1.7 Xem kết quả bình chọn
Bạn có thể xem kết quả bình chọn theo: thứ tự, biểu đồ hình tròn hay biểu đồ hình cột.
- Xem theo thứ tự
Biểu đồ
hình cột

Biểu đồ
hình tròn

- Xem theo biểu đồ tròn

- Xem theo biểu đồ cột

1.8 Xem chi tiết bầu chọn

1.9 Chỉnh sửa liên kết

Nhập nội dung mới rồi nhấn vào nút

để hoàn thành.

2. Quản lí poll
Click vào Link quản lí http://poll.framgia.vn/link/SyLoCuPbaRG2S4RY
2.1 Thông tin của poll
Có thể vào bình chọn, xem tùy chọn của poll, xem cài đặt cho poll.

2.2 Kết quả

2.3 Hoạt động của poll

- Xem lịch sử của poll: bạn có thể xem lại những poll đã tạo, những poll đã
tham gia bình chọn và những poll đã đóng.

- Đóng poll.
Khi nhấn vào đóng poll, hệ thống sẽ hiển thị thông báo bạn có muốn đóng
poll này. Để đóng poll, hãy nhấn vào Yes.

- Xóa những người bầu chọn.
- Tạo bản sao của poll: có thể tạo một poll mới từ những thông tin của poll trước đó.

III. Chức năng người dùng đăng ký
Click vào nút đăng ký như hình dưới:

Điền các thông tin vào form đăng ký, lưu ý nhập đầy đủ và chính xác. Email là tên đăng nhập
của bạn trên hệ thống nên cần sử dụng email chính xác và tồn tại.

Click vào đây

Đăng ký thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và gửi thông báo đến email của bạn.

Chức năng của người dùng đăng ký cũng giống như người dùng chưa đăng nhập:
- Xem, chỉnh sửa, xóa tất cả các cuộc bình chọn
- Xem các cuộc bình chọn thành viên tham gia

IV. Chức năng người tham gia bình chọn
- Bỏ phiếu
- Xem kết quả của cuộc bình chọn

