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1 Giới thiệu 
Website Đất thánh giáo xứ Vinh Đức ngoài việc giới thiệu về giáo xứ mà đây còn là nơi để người 

dùng có thể tra cứu vị trí, thông tin của những mộ phần trong giáo xứ. Người dùng có thể dễ dàng 

biết được vị trí của mộ phần người thân thông qua website.  

Ngoài ra, người dùng còn có thể tạo lời nhắc ngày giỗ tương ứng mới mộ phần.  

2 Mô tả chức năng 

2.1 Trang chủ 
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Người dùng khi truy cập vào website Đất thánh giáo xứ Vinh Đức sẽ được chuyển đến trang chủ 

của website. Trang chủ của Đất thánh giáo xứ Vinh Đức bao gồm:  

 Mô tả 

1 Trang chủ 

2 Trang giới thiệu về Đất thánh giáo xứ Vinh Đức 

3 Chọn phân khu cho tìm kiếm mộ phần 

4 Thông báo, tin tức của giáo xứ 

5 Trang liên hệ giáo xứ 

6 Trang đăng nhập, đăng kí 

7 Form tìm kiếm thông tin mộ phần 

8 Tin tức thông báo về giáo xứ 

9 Bản đồ thể hiện vị trí của giáo xứ 

10 Thông tin địa chỉ, liên hệ của giáo xứ 

11 Đăng kí để nhận thông báo về giáo xứ 

12 Thông tin về khu đất thánh giáo xứ  

 

2.2 Đăng kí 
Để sử dụng nhiều hơn các tính năng của Đất thánh giáo xứ Vinh Đức thì người dùng cần phải đăng 

kí thành viên. Để đăng kí thành viên thì người dùng cần có một địa chỉ email hợp lệ.  

Sau khi điền toàn bộ các thông tin thì người dùng cần bấm vào nút Đăng Kí để hoàn tất việc đăng 

kí tài khoản. Sau đó, người dùng sẽ được chuyển đến trang chủ.  

Ngoài ra người dùng có thể đăng kí thành viên bằng cách sử dụng tài khoản Facebook hoặc tài 

khoản Google.  
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 Mô tả 

1 Nhập tên người dùng mà bạn muốn đăng kí 

2 Nhập địa chỉ email hợp lệ 

3 Nhập mật khẩu 

4 Nhập lại mật khẩu lần 2 để xác nhận 

5 Tích vào ô để đồng ý với các điều khoản  

6 Bấm để đăng kí tài khoản 

7 Bấm để đăng kí với tài khoản Facebook 

8 Bấm để đăng kí với tài khoản Google 

 

2.2.1 Đăng kí tài khoản với tài khoản facebook 

Khi người dùng bấm chọn đăng kí tài khoản với tài khoản Facebook, một thông báo sẽ hiện lên, 

người dùng bấm vào Tiếp tục dưới tên… để đăng kí tài khoản.  
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2.2.2 Đăng kí tài khoản với tài khoản Google 

Khi người dùng bấm vào đăng kí tài khoản với tài khoản Google, hệ thống sẽ chuyển đến trang 

đăng nhập của Google.  

Trong trường hợp người dùng chưa đăng nhập tài khoản Google vào thiết bị. Người dùng phải 

tiến hành nhập Địa chỉ email, mật khẩu để đăng nhập. Sau khi thực hiện các bước đăng nhập tài 

khoản Google thì tài khoản thành viên của Đất thánh giáo xứ Vinh Đức cũng được đăng kí.  

 

Trong trường hợp người dùng đã đăng nhập tài khoản vào thiết bị, thì người dùng chỉ cần bấm 

chọn tài khoản mà người dùng muốn đăng kí.  
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2.3 Đăng nhập 
Đất thánh giáo xứ Vĩnh Đức cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã 

được đăng kí trước đó với tên người dùng/địa chỉ email và mật khẩu. Sau khi người dùng nhập 

tên người dùng/địa chỉ email và mật khẩu, bấm vào nút Đăng Nhập để truy cập vào hệ thống.  

Ngoài ra, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng cách sử dụng tài khoản Facebook hoặc 

tài khoản Google.  
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 Mô tả 

1 Nhập tên người dùng/địa chỉ email 

2 Nhập mật khẩu 

3 Chuyển trên trang khôi phục mật khẩu  

4 Bấm để đăng nhập 

5 Bấm để đăng nhập bằng tài khoản Facebook 

6 Bấm để đăng nhập bằng tài khoản Email 

 

2.4 Quên mật khẩu 
Trong trường hợp người dùng đã đăng kí tài khoản thành viên nhưng quên mất mật khẩu, người 

dùng chọn vào Quên mật khẩu trên form đăng nhập để lấy lại mật khẩu mới.  

 

Sau khi người dùng bấm vào Quên mật khẩu, người dùng sẽ được chuyển đến trang khôi phục 

mật khẩu, tại đây người dùng nhập Tên người dùng/ Địa chỉ Email của tài khoản mình đã đăng kí 

sau đó bấm chọn Lấy mật khẩu mới.  
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Sau đó, một đường dẫn khôi phục mật khẩu sẽ được chuyển đến địa chỉ Email của người dùng, 

người dùng bấm chọn để đặt mật khẩu mới cho tài khoản của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi bấm vào đường dẫn trong hộp thư Email, một thông báo hiện lên. Tại đây, người dùng 

nhập mật khẩu mới, sau đó Bấm chọn Thiết lập lại mật khẩu để tạo mật khẩu.  

2.5 Tìm kiếm 
Để tìm kiếm mộ của người đã mất tại Đất thánh giáo xứ Vinh Đức thì người dùng có 3 cách để tìm 

kiếm.  

- Tìm kiếm theo khu vực phân khu 

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã số ngôi mộ 

- Tìm kiếm theo thông tin người đã mất 
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2.5.1 Tìm kiếm theo khu vực phân khu 

Để tiến hành tìm kiếm theo khu vực phân khu thì người dùng phải biết được vị trí của ngôi mộ mà 

mình muốn tìm kiếm với các thông tin như Phân khu, Hàng,…  

Đầu tiên người dùng chọn Phân Khu trong danh sách các phân khu tại Đất thánh giáo xứ Vinh Đức. 

 

Sau khi chọn phân khu thì sơ đồ của phân khu đó sẽ hiện ra với những mộ phần được sắp xếp 

theo hàng. Người dùng bấm chọn vào hình của mộ phần để xem thông tin chi tiết của mộ phần 

đó.  

 

Ví dụ: Mộ phần người người thân người dùng ở vị trí: Phân khu B, Hàng 3, số 10. Người dùng cần 

chọn phân khu là B, trong sơ đồ phân khu thì người dùng di chuyển đến hàng số 3, và mộ số 10 

theo số thứ tự từ trên xuống. Sau đó bấm chọn hình mộ phần để xem thông tin chi tiết của người 

thân đã mất.  
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2.5.2 Tìm kiếm theo tên hoặc mã số 

Người dùng còn có thể tìm kiếm mộ phần của người đã mất bằng cách nhập tên/Mã số mộ phần 

vào thanh tìm kiếm, sau đó bấm chọn Tìm Kiếm để tìm kiếm mộ phần.  

 

 Mô tả 

1 Nhập tên người mất hoặc mã số của mộ phần 

2 Bấm để tìm kiếm theo thông tin người mất 

3 Bấm để tìm kiếm mộ phần 

 

2.5.3 Tìm kiếm theo thông tin 

Ngoài ra người dùng còn có thể tìm kiếm mộ phần của người đã mất thông qua các thông tin như 

ngày sinh, ngày mất, giáo họ.  

 

Sau khi người dùng bấm chọn tìm kiếm theo thông tin người mất thì một form thông tin người 

mất sẽ hiện ra. Người dùng nhập đầy đủ thông tin của người mất, sau đó bấm chọn Xong để tìm 

kiếm.  

 Mô tả 

1 Nhập năm sinh của người mất 

2 Nhập năm mất của người mất 

3 Nhập giáo họ của người mất 

4 Bấm chọn để tìm kiếm 

 

2.6 Xem vị trí, sơ đồ của mộ phần  
Người dùng có thể xem sơ đồ, vị trí của mộ phần được chọn thông qua sơ đồ bên phải thông tin 

mộ phần. Sơ đồ đánh dấu vị trí mộ phần đang xem và đường để đến mộ phần đó.  
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Người dùng sử dụng chuột và con lăn để phóng to, thu nhỏ sơ đồ khu mộ.  

Ngoài ra, khi người dùng trỏ chuột đến vị trí của các mộ phần trên sơ đồ, mộ phần đó sẽ được 

đánh dấu và tên của mộ phần sẽ được hiển thị.  
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Khi người dùng bấm vào vị trí của mộ phần trên sơ đồ thì sẽ hiện lên thông tin của mộ phần.  

 

 

2.7 Liên hệ 
Người dùng có thể gửi lời nhắn, yêu cầu đến giáo xứ bằng cách điền form liên hệ.  

Tại đây người dùng điền đầy đủ thông tin cá nhân như Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ Email 

và nhập lời nhắn, sau đó bấm Gửi để gửi đến giáo xứ.  

 

 Mô tả 

1 Nhập họ tên của người gửi 

2 Nhập địa chỉ người gửi 

3 Nhập số điện thoại người gửi 

4 Nhập địa chỉ email người gửi 

5 Nhập lời nhắn muốn gửi đến giáo xứ 
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6 Bấm để gửi lời nhắn 

 

2.8 Cầu nguyện 
 

  

Người dùng có thể cầu nguyện đối với người đã mất bằng cách Bấm chọn Cầu Nguyện ở phía dưới 

thông tin mộ phần trong Trang thông tin chi tiết mộ phần.  

Sau khi bấm chọn Cầu Nguyện, một đoạn kinh thánh sẽ hiện ra cùng với thông tin của người mất. 

Sau khi người dùng cầu nguyện xong, bấm chọn Hoàn Thành để hoàn tất cầu nguyện.  

2.9 Thêm người thân 
 

Tính năng này chỉ có thể sử dụng được khi người dùng đăng nhập vào hệ thống Đất thánh giáo xứ 

Vinh Đức.  

Tại trang hiển thị thông tin chi tiết của mộ phần, có lựa chọn để chọn mộ phần vào danh sách 

người thân.  

 

 Mô tả 

1 Bấm chọn để cầu nguyện 

2 Bấm chọn để thêm người mất vào danh sách người thân 

3 Bấm chọn để nhắc ngày giỗ 

 



14 
 

Sau khi người dùng bấm chọn Thêm người thân, một thông báo sẽ hiện lên, tại đây người dùng sẽ 

nhập mối quan hệ của người dùng với người mất. Sau đó bấm chọn Thêm vào danh sách người 

thân để thêm.  

 

2.10 Nhắc nhở ngày giỗ 
 

Tính năng này chỉ có thể sử dụng được khi người dùng đăng nhập vào hệ thống Đất thánh giáo xứ 

Vinh Đức.  

Người dùng có thể tạo lịch nhắc ngày giỗ của người mất bằng cách bấm chọn Nhắc ngày giỗ ở phía 

dưới thông tin mộ phần.  

Sau khi bấm chọn Nhắc ngày giỗ, một thông báo hiện ra, tại đây người dùng nhập tiêu đề cho 

ngày giỗ, và tạo lịch nhắc.  

 

 Mô tả 

1 Nhập tiêu đề cho ngày giỗ  

2 Tích chọn để tạo lịch nhắc trước 3 ngày  

3 Tích chọn để tạo lịch nhắc trước 2 ngày 

4 Tích chọn để tạo lịch nhắc trước 1 ngày 

5 Bấm để tạo lịch nhắc 
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2.11 Thông tin cá nhân người dùng 
 

Tính năng này chỉ có thể sử dụng được khi người dùng đăng nhập vào hệ thống Đất thánh giáo xứ 

Vinh Đức.  

2.11.1 Xem thông tin cá nhân 

Người dùng có thể xem thông tin cá nhân bằng cách chọn Thông tin để mở ra trang thông tin cá 

nhân.  

  

Sau khi chọn Thông tin, trang thông tin cá nhân sẽ xuất hiện.  

  

2.11.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân 

 

  

 

Tại trang thông tin cá nhân, bấm chọn Chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tin cá nhân. Sau khi bấm 

chọn, trang thay đổi thông tin cá nhân sẽ hiện ra. Tại đây người dùng có thể tiến hành thay đổi 

thông tin như Họ Tên, Địa chỉ, Email, Số điện thoại, Quê quán,… Ngoài ra, người dùng cũng có thể 

thay đổi mật khẩu.  
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 Mô tả 

1 Bấm để thay đổi ảnh đại điện cá nhân 

2 Nhập họ tên 

3 Nhập địa chỉ Email 

4 Nhập địa chỉ 

5 Nhập số điện thoại 

6 Nhập quê quán 

7 Nhập mật khẩu mới 

8 Nhập lại mật khẩu mới để xác nhận 

9 Bấm để hoàn tất thay đổi 

 

2.11.3 Xem, chỉnh sửa danh sách người thân 

 

Tính năng này chỉ có thể sử dụng được khi người dùng đăng nhập vào hệ thống Đất thánh giáo xứ 

Vinh Đức.  

Tại trang thông tin cá nhân, người dùng có thể xem, chỉnh sửa danh sách mộ phần của người 

thân.  

Bấm vào Danh sách người thân sẽ hiện thị ra danh sách những mộ phần của người thân của người 

dùng, tại đây người dùng có thể chỉnh sửa và xóa mộ phần.  
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 Mô tả 

1 Bấm để xem danh sách mộ phần người thân 

2 Bấm để xem sơ đồ của các mộ phần người thân trong giáo xứ 

3 Bấm để xem thông báo 

4 Bấm để chỉnh sửa thông tin mối quan hệ với người thân 

5 Bấm để xóa mộ phần ra khỏi danh sách 

 

Khi người dùng bấm chọn Chỉnh sửa thì một thông báo sẽ hiện lên, tại đây người dùng có thể sửa 

đổi mối quan hệ với người mất, bấm Cập nhật để thay đổi mối quan hệ, bấm hủy để hủy bỏ chỉnh 

sửa. 
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Khi người dùng bấm chọn Xóa để xóa mộ phần ra khỏi danh sách người thân thì xuất hiện một 

thông báo để xác nhận việc xóa. Bấm Đồng ý để xóa, bấm Hủy để hủy xóa.  

 

 

2.11.4 Xem sơ đồ, vị trí mộ phần người thân 

 

Người dùng có thể xem sơ đồ, vị trí của các mộ phần người thân bằng cách bấm chọn Sơ đồ trên 

trang thông tin cá nhân.  

 

Tại đây sẽ hiển thị vị trí của các mộ phần người thân trong khuôn viên giáo xứ và đường chỉ dẫn 

đến các mộ phần. Người dùng có thể bấm chọn vào các vị trí để xem thông tin chi tiết các mộ 

phần. 
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