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1 Hướng dẫn sử dụng tính năng cảnh báo & thông báo 

 

Giới thiệu :  

 

Tài liệu này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính cảnh báo & thông báo 

 

 Sau khi đăng nhập vào tài khoản bạn click chọn menu Monitor 

 

1. Tính năng cảnh báo: 

 Để sử dụng tính năng cảnh vào tab Alert 
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2 Hướng dẫn sử dụng tính năng cảnh báo & thông báo 

 Sau khi click vào tab Alerts sẽ hiện ra danh sách các cảnh báo đã được định nghĩa phù 

hợp với nhu cầu sử dụng khách hàng. 

 Để tạo một cảnh báo mới ta click vào button Create Alert 

 

 Sau khi click button Create Alert sẽ hiện lên cửa sổ để điền các thông tin cần thiết: 
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3 Hướng dẫn sử dụng tính năng cảnh báo & thông báo 

 Name: Đặt tên cho cho cảnh báo 

 VM: Chọn 1 hoặc nhiều máy ảo sẽ áp dụng cảnh báo này 

 Warning: thiết lập ngưỡng giá trị cảnh báo 

 Critical: thiết lập ngưỡng giá trị cảnh báo nguy cấp 

 Mute alert: nếu chọn off thì sẽ gửi mail khi có cảnh báo, nếu chọn on thì sẽ không gửi 

mail khi có cảnh báo. 

 Recover alert: nếu chọn on  thì sẽ gửi mail + notification khi trở lại trạng thái bình 

thường, nếu chọn off thì sẽ không gửi mail + không notification khi trở lại trạng thái 

bình thường. 

 Monitoring schedule: thiết lập khoảng thời gian cảnh báo có được bật. 

 

 

Có 2 tùy chọn: 

 Every time: cảnh báo sẽ được bật ở mọi thời điểm 

 Select time:  

o Time: Thiết lập khoảng thời gian cảnh báo được bật. 

o Week: thiết lập khoảng thời gian mà “Time” hiệu lực 

Ví dụ 1:  

Week: “From Monday to Friday” 

Time: 07:22  - 17:30 

 Cảnh báo sẽ hoạt động từ 07:22 – 17:30 (Thứ 2 -> Thứ 6) 

 

Ví dụ 2:  

Week: “From Saturday to Sunday” 

Time: 07:22  - 17:30 và 18h20 – 20h59 

 Cảnh báo sẽ hoạt động từ 07:22 – 17:30 và 18h20 – 20h59 (Thứ 7 -> CN) 
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4 Hướng dẫn sử dụng tính năng cảnh báo & thông báo 

Ví dụ 3:  

Week: “From Monday to Friday” + “From Saturday to Sunday” 

Time: 07:22  - 17:30 và 18h20 – 20h59 

 Cảnh báo sẽ hoạt động từ 07:22 – 17:30 và 18h20 – 20h59 (Tất cả các 

ngày trong tuần) 

 

 Email Recipient: nhập danh sách email sẽ nhận cảnh báo 

Chọn Save để hoàn tất. 

 Để cập nhật 1 cảnh báo đã tạo ta click vào button edit tương ứng với cảnh báo cần cập 

nhật 

 

 

 

 Sau khi nhấn button edit sẽ xuất hiện form hiển thị thông tin chi tiết alert 
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5 Hướng dẫn sử dụng tính năng cảnh báo & thông báo 

 

 Sau khi thay đổi thông tin nhấn nút Save để lưu thay đổi. 

 

2. Tính năng thông báo: 

Với tính năng này khách hàng có thể biết được tình trạng hoạt động của máy ảo đang ở 

mức không an toàn từ đó có phương án xử lý kịp thời để tránh sự cố xảy ra. 

 Để xem danh sách thông báo ta click vào tab Notifications 

 

 

 Những điểm cần lưu ý trong tính năng thông báo: 
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6 Hướng dẫn sử dụng tính năng cảnh báo & thông báo 

 Vị trí 1: Là chuông hiển thị báo hiệu có thông báo mới. Có 2 trường hợp: 

 Trường hợp 1: Không có thông báo mới nào thì chuông sẽ có màu trắng và hiển 

thị số 0 

 Trường hợp 2: Nếu có thông báo mới chưa đọc thì chuông sẽ có màu đỏ và hiển 

thị số thông báo chưa đọc 

 Vị trí 2: Là icon hiển thị báo hiệu có thông báo mới. Có 2 trường hợp: 

 Trường hợp 1: không hiển thị icon này 

 Trường hợp 2: Nếu có thông báo mới chưa đọc thì icon sẽ có màu đỏ và hiển thị 

số thông báo chưa đọc 

 Vị trí 3: Để xem chi tiết của thông báo thì ta click vào tên của cảnh báo sau khi click 

thì thông báo sẽ đổi từ trạng thái chưa đọc thành đã đọc. 

 

 Khi nhìn vào danh sách thông báo ta lưu ý những thông báo nào chưa đọc thì sẽ hiển 

thị chữ in đậm và cột status sẽ là “UNREAD” ngược lại những thông báo nào đã đọc 

thì sẽ hiển thị chữ bình thường và cột status sẽ là “READ” 

 Để đánh dấu một hoặc nhiều thông báo thành trạng thái đã đọc ta chọn một hoặc 

nhiều thông báo sau đó nhấn vào button “MARK AS READ” ở góc phải phía trên 

bảng danh sách thông báo. 

 

  


