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Terrence Caldwell đã làm việc trong nhóm tiếp thị Confluence hơn 3 năm. 
Anh ấy hỗ trợ khách hàng làm quen và tận dụng hết toàn bộ chức năng 
trong Confluence. Caldwell dành thời gian lên kế hoạch tiếp thị, làm việc 
với khách hàng, cũng như hoàn thiện hoá nhóm sản xuất dựa trên những 
kinh nghiệm của anh ấy. Ngoài giờ làm việc bạn có thể thấy anh ấy ở các 
hoạt động ngoài trời và chơi thể thao.

Jamey Austin

Giám đốc nội dung tiếp thị,
Atlassian

Jamey tin Thomas Mann đúng khi ông ta nói, "Một nhà văn viết cho chính 
bản thân họ đọc thì khó hơn viết cho người khác đọc". Khi anh ta không phải 
suy nghĩ trên bàn làm việc, Jamey thường lang thang trên đường phố nghe 
Spotify, hoặc chơi đùa cùng lũ trẻ, nói chung anh ấy dành thời gian thư giãn
ở ngoài trời. Bạn có thể tìm thấy anh ta trên Twitter: @jameyaustin.
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Mở đầu

Confluence ebook cung cấp các khoá học cần thiết để bắt đầu sử dụng 
Confluence, và khám phá các tính năng tuyệt vời của nó

Confluence là một công cụ mạnh mẽ và mang đến cho bạn rất nhiều lợi 
ích khi sử dụng. Giống như nhiều ứng dụng chúng ta sử dụng hàng ngày.
Nhưng cũng giống như việc học chơi một loại nhạc cụ mới hay nói một 
ngôn ngữ khác, cần phải nắm lấy những điều cơ bản trước khi bắt đầu
những thứ nâng cao hơn. Confluence ebook sẽ giúp bạn thành thạo 
những điều cơ bản trước  

Khóa 1 giúp bạn tăng tốc độ cũng như khả năng trong việc tổ chức sắp 
xếp luồng công việc. Trong Confluence, không gian cho bạn khả năng tổ 
chức công việc hoàn hảo. Khóa 2 là về tạo nội dung với trang. Confluence 
cung cấp cho bạn khả năng sáng tạo nội dung trang phong phú. Nếu bạn 
cần tạo một trang cho nhóm, thì Confluence sẽ là công cụ tuyệt vời cho 
điều đó. Trong khóa 3, chúng ta sẽ bao quát toàn bộ cơ bản của việc thảo 
luận và hợp tác làm việc. 

Nếu bạn là doanh nghiệp mới hãy bắt đầu với Confluence, vì sự quá tải 
email, hay sự chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng, và không lưu trữ 
các cuộc thảo luận sẽ làm doanh nghiệp bạn gặp khó khăn. Đây là lý do tại 
sao Confluence có thể giúp đỡ doanh nghiệp bạn. Với Confluence, bạn có 
thể tổ chức, thiết lập và thảo luận công việc trong cùng một nơi, có nghĩa 
là ít sự chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng và email và ghi chú tìm kiếm
thông tin. Thêm vào đó, tất cả các trang mà bạn tạo ra trong Confluence 
đều là trực tuyến. Điều này có nghĩa công việc của bạn, các tài liệu hỗ trợ, 
và các cuộc thảo luận xung quanh tất cả đều ở một nơi, mọi người đều có 
thể truy cập vào đó bằng nhiều thiết bị. Bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng 
về nơi lưu trữ thông tin, vì tất cả đã ở trong Confluence. Và hãy nhớ rằng: 
có một nơi tập trung để tổ chức, thiết lập và thảo luận công việc của nhóm 
bạn sẽ làm cho các trang, các dự án, và các sản phẩm cuối cùng của 
doanh nghiệp thành công hơn. 

Chúng tôi muốn Confluence là công cụ đắc lực để giúp bạn tổ chức, thiết
lập, và thảo luận về công việc, và chúng tôi hy vọng Confluence ebook
sẽ giúp xây dựng một nền tảng và trải nghiệm tuyệt vời với Confluence
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Khóa 1

Tổ chức công 
việc trong
Không gian
Hay nơi lưu trữ tất cả thông tin công việc

Rất có thể, những thông tin mà bạn cần để thực hiện công việc nằm ở rất 

nhiều nơi. Từ tập tin Word, tập tin Evernote, email, các tập tin PDF, thậm 

chí là các ghi chú. Nó nằm rải rác giữa những hệ thống khác nhau. Và 

vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn là những thành viên trong nhóm cũng bị 

ảnh hưởng khi cần tìm kiếm thông tin. Nhưng với Confluence, bạn có thể 

mang tất cả những thông tin đó vào một nơi.

Confluence là nơi tất cả nhóm làm việc cùng nhau.

http://vn.candylio.com/trn-goi

http://vn.candylio.com/trn-goi
http://vn.candylio.com/trn-goi


   Hướng dẫn cơ bản Confluence   6 of 30Candylio.com

Khái niệm về Confluence

• Confluence là gì? Một ứng dụng trực tuyến được xây dựng để 

giúp các nhóm sắp xếp, thiết lập, và thảo luận công việc.

• Nơi tài liệu được lưu trữ? Mọi thứ ở Confluence được tổ chức 

trong không gian, nơi tập hợp của các trang liên quan nhau.

• Các không gian được tổ chức như thế nào? Không gian được 

tạo thành từ các trang. Trang là tài liệu công việc mà nhóm của 

bạn sẽ tạo ra, chỉnh sửa và thảo luận.

Tìm hiểu về không gian (space)

• Nắm vững không gian của bạn - Tất cả công việc mà nhóm của bạn 

đang làm việc (các ghi chú tại cuộc họp, kế hoạch dự án, thời gian, tài 

liệu kỹ thuật và nhiều hơn nữa) được lưu trữ độc lập trong không gian. 

Đây là cổng thông tin cho nhóm của bạn. Nên có không gian riêng cho 

các đội ngũ nhỏ hoặc cho các dự án lớn.

Xem thử đoạn video
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• Nếu bạn đang làm việc tại Confluence với một số nhóm và phòng ban 

khác, chúng tôi đề xuất tạo không gian cho mỗi nhóm, cũng như 

không gian cho mỗi dự án lớn giữa các nhóm. Điều quan trọng cần 

nhớ là không gian như là một kho lưu trữ tất cả các thứ quan 

trọng mà đội, nhóm hay những thứ cần cho dự án.

Lời khuyên: Nếu bạn là người dùng mới được mời vào Confluence bởi 

thành viên của nhóm, hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra những không 

gian đang tồn tại. Điều hướng đến không gian > Xem thư mục không

gian trong trình đơn từ trên xuống.

BƯỚC 1: TẠO KHÔNG GIAN CÁ NHÂN

Tìm ở đâu: Từ danh sách tiểu sử người dùng (góc trên bên phải), 

chọn “Thêm không gian cá nhân (Add personal space)”

Không gian cá nhân là nơi để lưu trữ nội dung mà bạn quan tâm. Đó là 

nơi để soạn thảo ý tưởng, chia sẻ thông tin về bản thân, địa chỉ liên lạc 

của bạn và lưu trữ các dự án cá nhân. Bạn là người kiểm soát quyền 

truy cập (minh họa bên dưới), do đó, bạn có thể tự do viết nháp các 

trang mà không ai khác có thể nhìn thấy.
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THỰC HÀNH: KHÔNG GIAN CÁ NHÂN

Không gian cá nhân chứa những gì?

(Hãy nhớ rằng không gian được tạo thành từ các trang. Đây là một số 

trang nên được đưa vào không gian cá nhân của bạn).

• Trang chủ - Đây là trang đầu tiên bạn có khi tạo không gian cá 

nhân, và những người khác sẽ thấy nó khi họ xem trang của 

bạn. Bao gồm thông tin về bản thân bạn và những công việc bạn 

đang làm.

• Những dự thảo nháp chưa được tải lên công cộng - Tạo các 

dự thảo về kế hoạch dự án, hoặc các mô hình mà bạn có thể 

chuyển sang nhóm hoặc không gian dự án sau khi hoàn chỉnh.

• Các trang cho công việc cá nhân - Tạo các trang để theo dõi 

các mục tiêu cá nhân của bạn theo quý, hay để ghi chép từ một 

hội nghị mà bạn đã tham dự.

BƯỚC 2: TẠO KHÔNGGIAN CHONHÓM

Tìm ở đâu: Từ danh sách không gian, chọn “Tạo không gian (Create 

space)”> chọn “Không gian nhóm (Team space)”

Tiếp theo, tạo không gian cho nhóm của bạn. Vì Confluence là nơi làm 

việc lý tưởng cho nhóm, bạn sẽ muốn tạo một không gian năng động

và hữu ích cho đồng đội của bạn.

Sử dụng trang blog cá nhân như cách chia 
sẻ về bạn. Lời khuyên hãy dùng “intro blog”

Khu vực 
không gian 
của bạn và 
theo dõi các 
thư mục 
quan trọng

Có một khu vực về thông tin cá nhân 
và địa chỉ liên lạc
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THỰC HÀNH: Không gian cho nhóm/dự án

Không gian của nhóm/dự án chứa những gì?

• Trang chủ của nhóm - Sử dụng trang này để giới thiệu đội, những 

gì họ làm và công việc gần đây.

• Không gian shortcuts - Sử dụng không gian shortcuts trong thanh 

bên cạnh để liên kết đến các trang quan trọng mà nhóm của bạn cần 

truy cập thường xuyên, như dashboard hay JIRA Agile boards.

• Các trang mẫu - Confluence tự động thu thập các trang bạn tạo bằng 

các mẫu trong thanh bên cạnh. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn tạo trang 

ghi chú cuộc họp mới, danh sách tập tin, hoặc trang quyết định, nó sẽ 

được thu thập ở đó.

Sử dụng không gian của bạn 
để hiển thị bạn đang làm gì

Sử dụng Space 
Shortcuts để 
liên kết đến các 
tập tin quan 
trọng

Nổi bật tên các thành viên trong 
nhóm và chức vụ.
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Tìm hiểu về trang (page)

• Hiểu thêm về các trang - Nếu bạn đang làm việc về một cái gì đó 

liên quan đến nhóm của bạn- kế hoạch dự án, yêu cầu sản phẩm, bài 

đăng blog, thông tin liên lạc nội bộ, bất cứ gì bạn muốn - tạo ra và 

lưu trữ nó trong một trang Confluence. Các trang Confluence cung 

cấp nhiều tính năng linh hoạt cho bạn. Một số biểu mẫu trang được 

thêm vào để giúp bạn làm việc, giống như biểu mẫu ghi chú cuộc 

họp. Không gian của bạn phải được lấp đầy với các trang tài liệu quy 

trình kinh doanh của bạn, các kế hoạch đề xuất, chứa các tập tin và 

báo cáo tiến độ dự án của bạn. Bạn cần tìm hiểu thêm cách làm việc 

trong Confluence (như thêm các bảng và biểu đồ hoặc video minh 

hoạ và liên kết, đó là những tính năng cần thiết và tuyệt vời) thì các 

trang của bạn sẽ trở nên hữu ích hơn.

BƯỚC 3: TẠO TRANG

Tìm ở đâu: Nhấn vào nút “Tạo (Create)”> Chọn không gian cho trang> 

Chọn mẫu “Ghi chú cuộc họp (Meeting notes)”

Sự tiện ích trong việc tạo trang trong Confluence là rất cần thiết cho sự 

thành công của bạn. Bạn có thể không có bất cứ điều gì để giới thiệu vào 

lúc này, nhưng bạn có thể bắt đầu bằng cách thử biểu mẫu ghi chú cuộc 

họp. Tạo trang ghi chú cuộc họp cho các cuộc họp sắp tới và thực hành 

sử dụng nó.
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THỰC HÀNH: CÁC TRANG

Tôi nên tạo các trang của mình ở đâu?

• Nếu bạn đang tạo một trang từ thanh điều hướng ở đầu màn hình (ví 
dụ nút Tạo (Create) màu xanh), hãy đảm bảo chọn không gian thích 
hợp.
• Nếu bạn mới sử dụng Confluence, hãy bắt đầu với một trang mẫu 
được cấu hình sẵn.

Tìm hiểu thêm về phân quyền

• Quyền kiểm soát - Cùng với việc tổ chức công việc của bạn trong 

không gian, và tạo các trang trong không gian của bạn, hãy suy nghĩ về 

khả năng truy cập nội dung của mình. Trong Confluence, phân quyền cho 

phép bạn kiểm soát những ai có thể xem và chỉnh sửa nội dung mà bạn 

đang làm việc. Điều này rất quan trọng bởi vì luôn có tài liệu mà bạn 

không muốn mọi người xem hoặc chỉnh sửa. Giữ các trang riêng tư bằng 

cách thêm và cập nhật quyền và hạn chế quyền truy cập vào chính trang 

cá nhân, nhóm hoặc doanh nghiệp.

Lời khuyên: Các trang sẽ được phân quyền truy cập tương tự như không

gian mà chúng được tạo ra. Các quản trị viên không gian (người tạo không 

gian) có quyền kiểm soát nội dung có thể truy cập được trong không gian 

đó.

Đảm bảo trang 
được tạo ra nằm 
đúng không gian 
nó thuộc về
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THỰC HÀNH: PHÂNQUYỀN KHÔNG GIAN CỦA BẠN

Tìm ở đâu: từ bất cứ chỗ nào trong không gian của bạn, hãy nhấn vào 
“Công cụ Không gian (Space Tools)”> “Phân Quyền (Permissions)”

Phân quyền thực sự rất quan trọng trong Confluence. Nó cho phép bạn 

kiểm soát những người có quyền truy cập vào những gì. Nếu bạn đã tạo 

không gian cho nhóm của mình, hãy đảm bảo rằng tất cả mọi người trong 

nhóm có quyền xem, chỉnh sửa và thêm nội dung trong không gian.

Lời khuyên: Bạn có thể thêm quyền vào một trang cụ thể mà bạn 

đang làm việc bằng cách nhấn vào ba dấu chấm ở trên cùng bên phải 

trang.

THỰC HÀNH: PHÂN QUYỀN
Làm cách nào để thiết lập phân quyền trong không gian nhóm của 
tôi?

• Cung cấp cho mọi người trong công ty hoặc người dùng trang

Confluence khả năng xem và thêm nội dung vào không gian 

nhưng không được phép xóa
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• Cho phép nhóm khả năng truy cập đầy đủ (cả khả năng thêm và xóa nội dung)

Bây giờ bạn đã nắm bắt những điều cơ bản để bắt đầu tổ chức công việc ở 
Confluence.

Cho phép toàn bộ người dùng trong không 
gian chỉ được đọc nhưng không xóa được 

Cho phép 
nhóm bạn 
toàn quyền 
truy cập
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Khóa 2

Tạo nội dung
với trang
Bước đột phá mới

Xem thử đoạn video

Trang trong Confluence được xem là văn bản tiên phong thế hệ mới. So 

sánh vui là nếu văn bản Word là chiếc điện thoại bàn quay số ngày xưa 

thì Confluence chính là chiếc điện thoại thông minh hiện giờ. Nghĩa là nó 

vẫn có thể gọi và kèm theo nhiều tính năng mới

Trang của Confluence có thể thêm chữ, thêm bảng, các tùy chỉnh khung 

mẫu như là văn bản xưa nay. Nhưng tập tin Confluence không được lưu 

trên phần cứng máy tính như văn bản Word. Bên cạnh đó, văn bản 

Word có thể được đính kèm lên Confluence, kèm theo dự án, yêu cầu về 

sản phẩm, văn bản, ghi chú cuộc họp, hình ảnh, video-mọi thứ. Bạn 

cũng có thể đính thêm bảng tính hay tập tin PDF, thậm chí tạo một báo 

cáo tự động.

http://vn.candylio.com/
trn-goi
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Điều tuyệt vời nhất của nó chính là online. Đồng nghĩa việc mọi người 

trong nhóm có Confluence của bạn đều có thể dễ dàng truy cập. Bạn 

không còn phải tạo một văn bản trên máy tính rồi chia sẻ nó cho người 

khác. Không còn đầy những tập tin trong ổ cứng hay tập tin đính kèm 

trong thư điện tử như những năm 1990.

Có thể tạo ra, cập nhật và truy cập toàn bộ trang trên Confluence.

Bạn nhập gì trên trang?
Bất cứ thứ gì tùy vào nhu cầu sáng tạo của bạn khi tạo ra nó. Trang có 

thể chứa những gì:

Nội dung phong phú

• Hình ảnh: chỉ cần kéo thả

• Video: sao chép và dán đoạn link URL từ trên Youtube hoặc bất cứ

trang nào và xem Confluence thực hiện “màn ảo thuật”.
• Tập tin: kéo thả tập tin docs vào trang

• Liên kết: kéo thả liên kết đến trang khác - có thể trong Confluence

hoặc trang web bên ngoài

Theo dõi thông tin

• Hiển thị trạng thái công việc. Chỉ cần dán 1 liên kết của công việc 

trên JIRA vào trang, bạn sẽ dễ dàng thấy tất cả mọi thông tin của công

việc hiện tại (tóm tắt, từ khóa, trạng thái). Nó luôn cập nhật và hiển thị

mỗi khi bạn tải trang hoặc mở trang lên.

Chức năng

• Macros hỗ trợ nhiều tính năng cho trang. Nào hãy cùng tìm hiểu thêm 

về Macros! Trên Confluence, nó khá giống với Excel macros hoặc các 

tiện ích của Google. Nó có chức năng tính toán, chỉnh sửa biểu mẫu, 

và chứa nội dụng động (video, tiếng động, hình ảnh). Confluence cũng 

có boatloads (ngôn ngữ kỹ thuật) để thực hiện thêm nhiều tính năng 

khác

Lời khuyên: Làm thế nào thêm nội dung phong phú ? Trong khi ở chế 

độ “chỉnh sửa (edit)”, nhấp vào + trên thanh công cụ (Insert menu) để 

thêm vào như là tập tin, hình ảnh, macros, thậm chí các liên kết công 

việc trên JIRA. Ghi nhớ: bạn có thể kéo và thả hoặc dán liên kết trực tiếp 

lên trang.
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Có bao nhiêu loại trang?

Hãy xem thử vài ví dụ về trang. Ngoài ra Confluence còn cung cấp 

một số định dạng trang mẫu

• Ghi chú cuộc họp

Biểu mẫu Ghi chú cuộc họp dễ dàng soạn thảo nội dung cho cuộc họp kế, 

cũng như tóm tắt, ghi chép các đề xuất cho hoạt động hiện tại, và những 

người tham dự đều có thể thấy. Bạn có thể thêm vào danh sách tác vụ, 

cũng như chỉ định công việc cho thành viên bằng cách @tên thành viên

• Hướng dẫn

Biểu mẫu Hướng dẫn này là giải pháp tuyệt vời cho những vấn đề 

thường gặp trong công việc. Bạn có thể thêm hình ảnh, video nhằm giúp 

người đọc có thể tự làm

Sử dụng @ để đính 
kèm tên thành viên 
tham dự cuộc họp. 
Họ sẽ được thông 
báo khi trang này 
được lưu lại.

Dán liên kết 
youtube hoặc 
thêm video 
vào

Sử dụng bảng 
để ghi danh 
sách mục thảo 
luận. Sử dụng 
note để tham 
khảo các trang 
khác hoặc các 
mục liên quan.

Kéo thả 
hình ảnh 
vào trang.
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• Lập kế hoạch cho dự án

Không có mẫu kế hoạch dự án cụ thể, nhưng dễ dàng tạo ra một kế 

hoạch dự án trực tiếp từ Confluence. Phần mô tả dự án, bảng cho chi tiết 

quan trọng, cột mốc thời gian, và rủi ro là toàn bộ những mục thường 

gặp trong một mẫu kế hoạch. Nếu bạn sử dụng JIRA theo dõi dự án phần 

mềm, bạn có thể thêm vào trang công việc trong JIRA hoặc danh sách 

liên quan nó trên trang 

Những gì bạn cần biết thêm về trang ?

4 tính tăng nổi bật về trang:

• Tất cả đều trực tuyến. Các trang Confluence đều trực tuyến. Thành 

viên trong nhóm (nếu bạn cho phép) dễ dàng lưu trữ và truy cập vào 

nó hơn là các ứng dụng văn bản truyền thống.

• Kiểm soát phân quyền. Khi tạo trang, bạn có thể kiểm soát các 

quyền cho ai được xem, ai được phép chỉnh sửa trang. Cũng như có 

thể cập nhật các quyền hạn bất cứ lúc nào.

• Cấu trúc hệ thống trang. Confluence giúp bạn có thể cấu trúc hệ 

thống trang cho từng nhu cầu riêng của tổ chức. Với bất kỳ trang nào 

trên Confluence, khi bạn chọn nút xanh “Create” thì sẽ tự động có 

trang “con” xuất hiện bên trong và trang kia sẽ trang “lớn”. Ví dụ, 

bạn có thể tạo ra trang tên “Con đường tiếp thị” và trang “con” sẽ 

nằm dưới trang đó tên là “Con đường tiếp thị phần 1”,”Con đường 

tiếp thị phần 2”...

• Mẫu văn bản có sẵn. Nếu bạn không muốn bắt đầu với văn bản 

trắng truyền thống, bạn có thể chọn các mẫu văn bản có sẵn trên 

Confluence, và ở trên là một vài ví dụ về mẫu văn bản có sẵn

Thêm công việc 
trên JIRA. Chỉ cần 
dán liên kết URL 
JIRA cho vào công 
việc đơn lẻ, sử 
dụng truy vấn 
JQL, cho nhiều 
vấn đề công việc

Thêm tập tin văn 
bản office giống 
như thuyết trình 
Powerpoint. Chỉ 
cần kéo thả vào 
phần chỉnh 
sửa(editor)
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Lời khuyên: Bắt đầu với văn bản trống có thể khiến bạn mất thời gian 

thiết kế vì thế chúng tôi tạo ra các mẫu văn bản có sẵn. Nó là những 

văn bản thường phổ biến và có ích cho công việc. Hãy thử các mẫu văn 

bản như “Ghi chú cuộc họp”, “Thông tin sản phẩm”, “Danh sách tập 

tin”, “Báo cáo JIRA”. Văn bản mẫu sẽ giúp bạn làm quen cách làm việc 

với trang, và khi thành thạo bạn có thể tạo riêng cho mình.

Một số cách hay trong tạo trang?

Chúng ta có rất nhiều cách hay trong việc tạo trang trên Confluence. Nó sẽ 

giúp ích rất nhiều cho bạn, sau đây là vài lời khuyên tạo macros

Cách tạo Macros

Một trong những tính năng tuyệt vời của Confluence là bạn có thể thêm 

nội dung động vào trang. Macros cho phép bạn sáng tạo trên trang. Để 

thêm bất kỳ macros cho trang, chọn + ở trên thanh công cụ(toolbar) và 

chọn thêm macros, sau đó tìm và chọn macros bạn muốn. (Phím tắt: gõ 

{ danh sách các gợi ý macros} )

Một vài Macros phổ biến:

••• Tình trạng (Status): khi tạo trang có nội dung theo dõi kiểm tra tình 

trạng công việc, dự án, hãy sử dụng status macros. Nó cung cấp 1 

thanh công cụ trực quan với các màu sắc và chữ nhằm cập nhật tình 

trạng. Người đọc sẽ nắm bắt nhanh tình trạng của công việc.
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••• Bảng nội dung (Table of contents): Nếu bạn tạo một trang dài, 

table of contents macros sẽ giúp người đọc dễ dàng chuyển đến từng 

phần. Macro tự động lấy tất cả các đề mục trong trang và tạo ra một 

bảng nội dung với các liên kết đến các đề mục.

• Thông tin (Info): Info macros cung cấp cho bạn 1 hộp thông tin trực 

quan gồm các thông tin hữu ích. Đặt Info macros trên đầu trang của 

bạn để tham khảo các trang có liên quan hoặc cung cấp một bản tóm 

tắt ngắn gọn.

ToC macro 
trong chế độ 
chỉnh sửa

Info macro 
trong chế độ 
chỉnh sửa

ToC macro 
khi đã lưu lại

Info macro 
khi đã lưu lại
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••• Mở rộng (Expand): hỗ trợ cho việc cung cấp các thông tin chi tiết 

phụ trong trangmà không làm trang trở nên quá dài hoặc rối. 

Expand macros tạo ra một phần thêm vào hoặc mở rộng với các nội 

dung bổ sung ở nơi khác.

Expand macro 
trong chế độ 
chỉnh sửa

Expand macro 
khi đã lưu lại
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Phím tắt ? Vâng mọi người đều thích sử dụng để tiết kiệm thời

gian. Sau đây là một vài phím tắt thường sử dụng trong Confluence

SHORTCUT INSERTS DESCRIPTION

// 28 Oct 2014 date

@ Mention someone by typing 
their name @mention

{
Any macro. Start typing the 
macro name, then choose the 
one you want

macro

[ Link suggestions Link to a page, or other web 
content

* Bullet Bulleted list

Nếu không gian trong Confluence là những kho chứa tập tin để tổ chức 

công việc, thì trang là những tập tin nhỏ được chứa trong những kho lưu 

trữ lớn (không gian). Hãy thử sử dụng vài văn bản mẫu có sẵn, kéo thả 

hình ảnh vào đó, và sử dụng vài marcos để làm quen và Confluence chính 

xác là những gì bạn cần có trong tương lai
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Khóa 3

Thảo luận  
nhóm
Thảo luận công việc tại cùng một nơi

Kế hoạch được thiết lập. Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự. Giờ 

thì sao? Chờ phản hồi, phản hồi, và phản hồi.

Lấy một dự án phác thảo và bổ sung đúng nội dung chỉ là bước đầu tiên. 

Bây giờ là lúc cho nhóm của bạn thảo luận. Confluence giúp bạn thảo 

luận về công việc dễ dàng hơn - với nhóm, cấp trên hoặc toàn bộ công 

ty - tại cùng một nơi mà bạn đã tổ chức và tạo ra nó.

Xem thử đoạn video

Sức mạnh thật sự của Confluence: sự hợp tác. Bởi vì không có gì là 

quan trọng hơn khi làm việc cùng nhau, khả năng giao tiếp dễ dàng và 

theo dõi tất cả các cuộc trò chuyện đó. Thảo luận về công việc với đội

làm cho dự án, các trang và sản phẩm cuối cùng tốt hơn.

http://vn.candylio.com/trn-goi

https://www.atlassian.com/software/confluence?utm_source=ebook&utm_medium=content&utm_campaign=confluence_101_ebook
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Làm thế nào để thảo luận về công việc?

Confluence cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn, giúp bạn quyết định loại 

phản hồi phù hợp nhất với trang hoặc dự án.

Bình luận - Các cuộc thảo luận ở Confluence diễn ra dựa trên các bình 

luận. Bình luận của Confluence ở ngay bên cạnh công việc vì vậy để tìm 

phản hồi là rất dễ dàng. Bạn (chủ sở hữu của trang) và tất cả những 

người mà bạn chia sẻ trang (thậm chí là người đọc) có thể cùng thảo 

luận vấn đề ngay trong phần bình luận.

Có ba loại bình luận: trang, nội tuyến và tập tin bình luận

• Bình luận trong trang được đặt ở cuối trang và được sử dụng tốt nhất 

cho phản hồi tổng thể. Như nhiều ý kiến đi vào, họ tạo thành một chủ 

đề thảo luận.

• Bình luận nội tuyến xuất hiện bên cạnh nội dung của trang và rất tốt 

khi đưa ra phản hồi cụ thể trong văn bản của trang. Để tạo một bình

luận nội tuyến, chỉ cần đánh dấu văn bản và Confluence cung cấp hai 

lựa chọn tiện dụng: “Thêm bình luận nội tuyến” và “Tạo vấn đề JIRA.” 

Sau khi bình luận nội tuyến, văn bản sẽ được đánh dấu trên trang chủ 

sở hữu, và các độc giả vẫn sẽ thấy bình luận đó. Một khi chủ sở hữu 

trang đã chấp nhận thông tin phản hồi, các bình luận sẽ được giải 

quyết. (Gỡ bỏ phần đánh dấu trong văn bản.)
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Lời khuyên: Sử dụng @mention trong các bình luận để nhắc nhở 

các đồng đội chú ý tới nó. Confluence cũng gửi email đến chủ sở hữu 

trang và tất cả “người theo dõi” của trang về nội dung bình luận. 

(Xem thêm về tính năng theo dõi bên dưới.)

••• BBBình luận tập tin là bình luận mà bạn đặt trực tiếp vào các tập tin 

đính kèm của bạn. Khi xem trang, nhấn vào tập tin được đính kèm 

và chọn “Kéo ghim này để thêm bình luận” Bạn không cần phải 

chuyển đổi giữa tập tin và chủ đề email để cung cấp phản hồi, và tất 

cả các trang bình luận của bạn đều ở một nơi gọn gàng, theo ngữ 

cảnh. Bạn thậm chí có thể kéo thêm ghim (pins) để bình luận về các 

phần khác nhau của tập tin

Lời khuyên: Thay vì lưu trữ các tập tin có liên quan trong các kho lưu trữ 

hoặc hệ thống lưu trữ đám mây, hãy đính kèm chúng vào trang Confluence. 

Bằng cách này, tất cả các tập tin sẽ nằm dọc theo công việc mà chúng liên 

quan tới. Ví dụ, đính kèm một bài thuyết trình vào trang ghi chép cuộc họp, 

nhờ vậy tất cả những người tham dự cuộc họp đều dễ nắm bắt hơn. Hay, 

đính kèm mô hình và wireframes vào tài liệu yêu cầu sản phẩm để cung 

cấp cho tất cả mọi người có liên quan. Với bình luận tập tin, bạn có thể 

tham gia thảo luận về chính tập tin đó

Thực hành: Thảo luận công việc

• Nút chia sẻ - là một cách nhanh chóng để chia sẻ trang với một đồng đội, 

đội, hoặc các đội khác. Chia sẻ trang cho những người dùng Confluence và 

các nhóm người dùng hay thậm chí cho một email ẩn danh. Chia sẻ là cách 

đơn giản để yêu cầu phản hồi hoặc phê duyệt mà không cần rời khỏi 

Confluence. Thêm ghi chú về nội dung của trang hoặc loại phản hồi bạn 

muốn. Chia sẻ trang sẽ được thông báo trong hộp thư email 
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(Biểu tượng khay chứa tập tin trong tiêu đề bên cạnh ảnh đại diện) 

Confluence và gửi thông báo qua email tới người nhận.

• Nút xem - “Xem” một trang nghĩa là bạn sẽ nhận được thông báo 

về tất cả các thay đổi đã thực hiện trên trang, bao gồm cả bình 

luận. Đây là một trong những cách tốt nhất để tiếp tục công việc 

trên trang. Bạn cũng có thể xem toàn bộ không gian để cập nhật về 

công việc của một nhóm hoặc dự án với nhiều trang.

• Thích - Không có thời gian để ghi bình luận nhưng thể hiện

sự đồng ý cho một trang? Sử dụng nút thích như một cách

thừa nhận.
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Một điều thú vị nữa về nút thích là khi số lượt thích trên trang tăng, 

điều này sẽ làm tăng khả năng trang được hiển thị trong tab phổ biến trên 

bảng điều khiển Confluence. (Đọc thêm về bảng điều khiển dashboard.)

Xem nó được thực hiện như thế nào

Chúng ta hãy xem xét một chu trình đánh giá Confluence điển hình:

Tạo trang. Mọi thứ bắt đầu trên một trang. Tạo trang để bắt đầu lập 

kế hoạch cho một dự án hoặc cột mốc quan trọng mà nhóm bạn đã 

lên kế hoạch.

Chia sẻ nó với nhóm. Khi trang đã sẵn sàng để phản hồi, hãy sử 

dụng nút chia sẻ để gửi cho các đồng đội 
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Thêm bình luận. Mọi người bạn được chia sẻ trang với sẽ nhận được 

thông báo trong hộp thư Confluence, cũng như email. Họ có thể ngay 

lập tức nhảy vào trang và bắt đầu thêm bình luận

Chỉnh sửa trang, giải quyết bình luận. Chỉnh sửa trang theo phản 

hồi. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấn vào “đã giải quyết” trên bình luận nội 

tuyến. Điểm đánh dấu sẽ biến mất và cộng tác viên của bạn sẽ nhận 

được thông báo cho biết ý kiến họ đã được giải quyết
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Lưu trang, thông báo cho người theo dõi. Khi bạn chỉnh 

sửa trang, kết hợp phản hồi và giải quyết các bình luận, tất 

cả mọi người bạn chia sẻ trang sẽ được cập nhật. Ngoài ra, 

bất cứ khi nào có ai đó chỉnh sửa trang, bạn sẽ được thông 

báo. Điều này đảm bảo rằng mọi người đều biết khi có sự 

thay đổi và làm công việc chạy liên tục.

Lời khuyên: Huỷ chọn hộp “thông báo cho người 

theo dõi” ở cuối màn hình trước khi nhấp vào “lưu” 

để khi lưu các thay đổi nhỏ mà không làm phiền 

đến các đồng đội. Họ sẽ đánh giá cao sự chu đáo 

của bạn.

   Hướng dẫn cơ bản Confluence   28 of 30

http://vn.candylio.com/trn-goi

http://vn.candylio.com/trn-goi


Danh mục kiểm tra

 █ Cảm thấy thoải mái khi làm việc với Confluence và tải lên một ảnh đại 

diện

 █ Tạo không gian đầu tiên. Nếu bạn muốn tự trãi nghiệm hãy bắt đầu 

bằng việc tạo ra một không gian cá nhân, nếu bạn đang thử với

những người khác hãy bắt đầu với tạo không gian nhóm.

 █ Làm quen với không gian đầu tiên. Chúng tôi cung cấp một danh 

sách công việc để giúp bạn. Hoàn thành nhiệm vụ và chỉnh sửa 

trang chủ không gian của bạn để biến nó theo ý bạn.

 █ Khi bạn đã làm chủ không gian đầu tiên của mình, hãy thử tạo trang 

 █ Bắt đầu với trang ghi chú cuộc họp. Sử dụng các mẫu chúng tôi cung 

cấp, và tạo ra một chương trình họp cho cuộc họp tiếp theo của bạn. 

Sử dụng nó để ghi chép và thêm hành động mà bạn cần để theo dõi

 █ Thử nghiệm với một số trang mẫu khác và thử thêm các nội dung cho 

phong phú như thêm hình ảnh, video và macro

 █ Nếu bạn chưa sẵn sàng, mời một số người khác sử dụng Confluence 

với bạn.

 █ Chia sẻ trang mà bạn đã tạo với một đồng nghiệp và yêu cầu họ cho 

ý kiến phản hồi.
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Kết luận

Một trong những lợi ích lớn nhất của Confluence là khi có nhiều người hơn 

trong tổ chức của bạn sử dụng nó, nó trở thành nơi cần thiết để tìm thông 

tin quan trọng về những công việc gì mà người khác đang làm. Khi mọi 

người đều thêm tất cả thông tin liên quan công việc vào Confluence và 

cùng thảo luận trên đó, bạn không cần phải sử dụng một công cụ hoặc hệ 

thống khác để tìm kiếm thông tin - vì tất cả đã có trên Confluence

Confluence là công cụ cho các nhóm làm việc cùng nhau. Nếu bạn dành 

thời gian để nắm vững những điều cơ bản, thì sự hỗ trợ từ nó là vô cùng 

hữu ích. Chúng tôi hy vọng Confluence sẽ nhanh chóng trở thành một 

phần không thể thiếu trong doanh nghiệp của bạn cũng như một công 

cụ chính để tổ chức, thảo luận, và làm việc.

Chúc mừng! Bạn đã nắm vững 
những cơ bản trong Confluence
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Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống (gần như) là miễn phí.

$199/ tháng   Liên hệ với chúng tôi
     083 9954 888
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