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Phần I: Tạo Phả hệ và cây Phả đồ.
Bước 1: Kiểm tra sự tồn tại của gia phả
-

Kiểm tra xem Gia phả của mình đã được khởi tạo trên phahe.luutoc.vn hay chưa?

-

Nếu đã có, vui lòng liên hệ người khởi tạo (Người quản lý Online) để cùng hợp tác...

-

Nếu chưa có... Sang Bước 2

Bước 2: Đăng ký gia phả mới
-

Bấm vào mục "Đăng nhập"

-

Bấm vào "Tài khoản"

-

Nhập các thông tin: Tên sử dụng - Mật khẩu - Nhắc lại mật khẩu. Chọn vào mục "Tôi đã đọc và
đồng ý với chính sách này!"

-

Bấm vào nút "Tiếp tục". Màn hình Thành công sẽ xuất hiện.

-

Bấm vào "Về trang chủ"

-

Lúc này, tài khoản đã được tạo. Tuy nhiên cần bổ sung đầy đủ các thông tin. Bấm vào "Đăng
nhập" và nhập các thông tin theo mẫu.

Lưu ý: Mục "Mật khẩu cũ" và "Mật khẩu mới" Chỉ dùng khi muốn đổi mật khẩu. Nếu không cứ để
trống.
-

Cuối cùng, bấm vào "Cập nhật".

Bước 3: Khởi tạo thành viên đầu tiên
-

Sau khi đăng nhập xong, tiến hành cập nhật phả đồ, các thông tin khác cho gia phả của mình.
Chọn vào gia phả của mình vừa tạo.

-

Gia phả sẽ có các mục:
+ Thông tin chung
+ Phả đồ
+ Lễ giỗ
+ Phả ký
+ Tộc ước
+ Hương hỏa

-

Bấm vào "Phả đồ" để tiến hành tạo cây phả đồ. Giao diện lúc này như hình dưới đây

-

Khi chưa có thành viên nào thì cây phả đồ chưa hiển thị. Hãy bắt đầu bằng cách bấm vào nút
dấu cộng (+) ở mục "Số đời hiện tại" bên trái màn hình.

Lưu ý: Hãy nhập từ Cụ Tổ trở về sau để mọi thông tin đều chuẩn và chính xác!

-

Màn hình nhập thông tin thành viên sẽ xuất hiện. Bắt đầu nhập theo thứ tự từ "thẻ" CÁ NHÂN,
GIA ĐÌNH, QUAN HỆ, KHÁC
+ CÁ NHÂN

Lưu ý: Nếu không rõ Ngày sinh / Ngày mất, vui lòng chọn 1/1/0 (ngày 1, tháng 1, năm 0)
+ GIA ĐÌNH

+ QUAN HỆ

+ KHÁC

-

Sau khi nhập các thông tin cần thiết. Bấm vào nút "Hoàn thành"
Lúc này màn hình đã thay đổi khi có sự xuất hiện của thành viên đầu tiên (Cụ Tổ). Hãy bấm vào
Tên thành viên này để sang các bước tiếp theo...

Bước 4: Thêm các thành viên vào Phả đồ
-

Sau khi bấm vào tên thành viên. Bên trái màn hình sẽ hiển thị các thông tin của thành viên này.

Lưu ý các mục bên dưới của thông tin:
+ Thêm Anh/Chị em: Thêm một thành viên khác là Anh hoặc Chị hoặ Em của thành viên này
(Như thêm thành viên như Bước 3)
+ Thêm Con: Thêm con cho thành viên này (Như thêm thành viên như Bước 3)

+ Sửa thông tin: Sửa các thông tin cho thành viên này
+ Xóa thành viên: Xóa thành viên này. (Lưu ý: Thành viên chỉ bị xóa khi chưa có thành viên là
Con! Nếu đã có con, vui lòng xóa Con trước khi xóa Cha.)
-

Sau khi hoàn thành cây phả đồ sẽ có dạng như hình dưới:

Phần II: Các chức năng sử dụng
1. Cập nhật thông tin cho các mục LỄ GIỖ, PHẢ KÝ, TỘC ƯỚC, HƯƠNG HOA
- Bấm vào Mục cần cập nhật

- Bấm vào nút "Cập nhật"

- Sau khi thêm các thông tin vào. Bấm vào nút "Hoàn Thành".
2. Các chức năng trên Phả đồ
+ Tìm kiếm: Tìm một thành viên nào đó, sau khi tìm được, sẽ được tô màu đỏ.
+ Xem tổng thể: Thu nhỏ phả đồ để xem tổng thể
+ Xem bình thường: Phóng to như bình thường để xem chi tiết...
+ Bấm và dữ chuột vào hình chữ nhật màu hồng để di chuyển nhanh cây phả đồ.

+ Thay đổi thông tin tài khoản, thông tin dòng họ: Sau khi đăng nhập, bấm vào Tên tải khoản (VD: Xin
chào Lưu Xuân Hà).
Sẽ xuất hiện mẫu thông tin… Bấm vào nút “Chỉnh sửa”

Và tiếp tục cập nhật theo mẫu. Sau khi hoàn thành, bấm vào nút “Cập nhật” kết thúc.

3. Các chức năng khác sẽ được bổ sung khi điều kiện cho phép…
Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng liên hệ về:
Số điện thoại: 0979.444.292
Email: luuha277@outlook.com
Xin chân thành cảm ơn!

