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Thiết lập một hệ thống website cho thuê xe oto cao cấp chuyên biệt. Với kinh nghiệm thiết kế
website auto
, website showroom auto cho các đơn vị cho thuê xe và các showroom auto nổi tiếng tại Hà
Nội. Website luôn đạt được tính thực tế cao, rất tiện dụng cho người quản trị cũng như người
dùng tìm kiếm thông tin về xe, thông tin về dịch vụ của xe.

Creative Việtnam đã xây dựng thành công hệ thống website xe ô tô, website ôtô chuyên biệt
cho các đơn vị chuyên kinh doanh trong lĩnh vực ô tô và cho thuê xe ô tô.

Để tăng tính cạnh tranh với các đơn vị kinh doanh cùng lĩnh vực showroom auto, cho thuê xe
thì
website
auto
là một
giải pháp hiệu quả, kinh tế nhất nhằm mục đích đưa người dùng tiếp cận nhanh nhất sản phẩm
ô tô, dịch vụ về oto hiệu quả nhất.
Website showroom auto
là giải pháp nâng cao thương hiệu đưa doanh nghiệp đến một sự sang trọng, tinh tế của một
showroom auto trực tuyến
, Doanh nghiệp web auto.

Lợi ích của doanh nghiệp khi có website showroom auto:
- Khẳng định sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường Internet
- Quảng bá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm auto, dịch vụ về auto của doanh nghiệp đến với
người dùng
- Tiết kiệm chi phí quảng bá trên các phương tiện thông tin khác như báo in, truyền hình…
- Tạo cầu nối đến với thị trường khách hàng nhanh chóng nhất.
- Tạo nên một thương hiệu sang trọng, đỉnh cao bởi mộtshowroom auto trực tuyến

Đặc điểm nổi bật website ô tô:
- Giao diện đẹp, ấn tượng, cuốn hút và chuyên nghiệp.
- Các tính năng nổi bật như: tìm xe, đặt thuê xe, tìm xe theo thương hiệu, tìm xe theo dịch
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vụ, các phụ kiện cùng hỉnh ảnh chi tiết của sản phẩm theo từng góc cạnh và từng mầu sắc
- Bố cục trình bày thông tin khoa học, dễ sử dụng
- Hỗ trợ trực tuyến…
- Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp đến với khách hàng
- Sản phẩm tối ưu hóa nhằm đưa website dễ dàng tìm kiếm trên các công cụ searrch:
google, yahoo, Bing, socbay ...

Một số thiết kế website ô tô:

- Thiết kế website cho thuê xe VIP - http://chothuexevip.com
- Thiết kế website cho thuê xe cao cấp - http://chothuexecaocap.com
- Thiết kế website ô tô Thiên Thanh - http://thuexethienthanh.com

Diễn Giải Chức Năng
Quản Trị Web
01
TRANG CHỦ
-

Trình bày trang nhã, đơn giản, thân thiện
Màu sắc theo tone màu của Khách hàng yêu cầu hoặc theo màu logo của công ty bán cho thuê xe
Thanh menu chính của website
cho thuê xe ô tô, Showroom
.
auto
Nội dung hiển thị chủ yếu:
cho hình
thuê ảnh
xe ô&tô,nội
Showroom
dung. giới auto
thiệu về công ty bán
Có banner đổi hình làm bằng hiệu ứng Flash / JavaScript chuyển động nhẹ nhàng.

Các module nội dung và menu chính có thể tắt mở hặc thay đổi tên menu linh hoạt qua hệ quản trị.
02
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GIỚI THIỆU CÔNG TY BÁN MÁY TÍNH - KỸ THUẬT SỐ
Nội dung giới thiệu về Công
cho thuê
ty xe ô tô, Showroom
như:auto
- Giới thiệu chung về công
cho
ty thuê xe ô tô, Showroom
.
auto
- Năng lực, đội ngũ nhân sự.
- Nội dung hiển thị dạng bài viết, có thể chèn hình ảnh minh họa.
- Không giới hạn các phân mục.
Quản trị có thể thêm, bớt, xóa, sửa các nội dung bài viết và hình ảnh.
03
SẢN PHẨM MÁY TÍNH - KỸ THUẬT SỐ
Nội dung giới thiệu và trình bày thông tin các dòng xe theo các phân mục như:
- Phân loại theo loại xe
- Phân loại theo thương hiệu xe
- .....
- Nhóm sản phẩm
- Mầu sắc xe
- Nhóm giá thành xe, giá thành cho thuê xe
- ...
- Nhóm sản phẩm con n

Nội dung hiển thị dạng bài viết, có thể chèn hình ảnh minh họa.
Quản trị có thể thêm, bớt, xóa, sửa các nội dung bài viết và hình ảnh.
04
DỊCH VỤ
Nội dung giới thiệu về các
chodịch
thuêvụ
xecủa
ô tô,công
Showroom
ty , có thể
autochia thành nhiều phân mục như:
- Nhóm dịch vụ 1
- Nhóm dịch vụ 2
- .....
- Nhóm dịch vụ n
Nội dung hiển thị dạng bài viết, có thể chèn hình ảnh minh họa.
Quản trị có thể thêm, bớt, xóa, sửa các nội dung bài viết và hình ảnh.
05
TIN TỨC
Hiển thị các tin tức liên cho
quanthuê
đếnxe ô tô, Showroom
hoặcauto
tin tức nội bộ của công ty :
- Tin tức về Máy tính - Kỹ thuật số
- Tin công ty
- Tin Tuyển dụng

3/6

Thiết kế website cho thuê xe ô tô
Thứ ba, 15 Th 1 2013 01:45

-

.....

Nội dung hiển thị dạng bài viết, có thể chèn hình ảnh minh họa.
Quản trị có thể thêm, bớt, xóa, sửa các nội dung bài viết và hình ảnh.
06
GIỎ HÀNG - ĐẶT MUA - THUÊ XE Ô TÔ

A. Trường hợp đặt mua XE Ô TÔ Form đặt hàng:
- Cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm trực tuyến.
- Không cần đăng nhập tài khoản.
- Khách hàng đặt mua sản phẩm Máy tính - Kỹ thuật số qua Form đặt hàng với các ô thông tin đượ
- Thông tin, yêu cầu đặt hàng được gửi về email của quản trị viên.

B. Trường hợp đặt Thuê XE Ô TÔ qua Giỏ hàng trực tuyến (Shopping Cart):
- Cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm trực tuyến.
- Khách hàng phải đăng nhập tài khoản mới được đặt mua sản phẩm Máy tính - Kỹ thuật số trực tu
- Có chức năng giỏ hàng, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng.
- Khách hàng có thể theo dõi tình trạng các đơn hàng đã đặt mua (đã xử lý, chưa xử lý).
- Gửi thông tin giỏ hàng và thông tin đặt hàng tới người quản trị website qua email.
- Lưu trạng thái giỏ hàng tại thời điểm truy cập.
- Khi hàng được thêm vào giỏ hàng, giá của hàng hóa tính trên từng mặt hàng và tổng số tiền cần p
-

Hàng có thể được giữ ở trong giỏ để đặt hàng sau.
Thêm/ Bớt/ Sửa/ Xóa Sản phẩm trong giỏ hàng.
Thống kê danh sách đơn hàng theo thời gian.
Xóa, sửa đơn hàng.
Hiển thị thông tin người đặt hàng.
Quản trị có thể thêm, bớt danh mục loại sản phẩm.

07
THÀNH VIÊN
-

Cho phép người dùng đăng ký tài khoản.
Người dùng có tài khoản rồi có thể đăng nhập vào website.
Người dùng đã đăng nhập có thể mua sản phẩm Máy tính - Kỹ thuật số trực tuyến trên website
Người dùng phải tự kiểm tra thông tin tài khoản trước khi mua hàng.

-

Thêm/ Sửa/ Xóa tài khoản khách hàng.
Tự động lưu thông tin khách hàng khi đăng ký tài khoản.
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08
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
-

Người dùng có thể đặt câu hỏi về Máy tính - Kỹ thuật số.
Câu hỏi gửi về email của quản trị viên.
Hiển thị các câu hỏi thường gặp dạng FAQs.

Quản trị có thễ thêm, bớt, xóa, sửa các câu hỏi thường gặp.
LIÊN HỆ
-

09

Cung cấp 1 mẫu biểu trực tuyến cho phép khách hàng có thể gửi các yêu cầu, nhân xét cùa mình
Mẫu form bao gồm các thông tin: Họ tên, email, tiêu đề, nội dung liên hệ.
Thông tin sẽ được gửi đến email của Quản trị viên.

Quản trị có thễ thay đổi thông tin liên hệ.
10
CÁC TIỆN ÍCH KHÁC
a.
Cung cấp tài khoản miễn KH
phí tự
đểquản
sử dụng
lý tàibộ
khoản
thống kê chi tiết
b.
Đặt banner quảng cáo, liên kết website:
Có thể đặt các banner quảng cáo, logo đối tác, link liên kết tại các vị trí module đã có sẵn trên website
Quản trị có thể thêm, bớt, xóa các banner.
c.
Giới thiệu qua email:
Khách hàng có thể gửi trang đang xem cho bạn bè qua email
d.
Hỗ Trợ trực tuyến:
- Yahoo
- Skype
Quản trị có thể thay đổi nick Yahoo và Skype
e.

Tỉ giá:
- Tỉ giá vàng
- Tỉ giá ngoại tệ

lấy nguồn từ ngân hàng Vietcombank
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f.
Thăm dò thị hiếu:
- Với chức năng bỏ phiếu bầu chọn
- Người dùng chọn câu trảQuản
lời, hệ
trịthống
đặt câu
sẽ hỏi
thống
và kê
câuý trả
kiến.
lời trong quản trị
g.
Thống kê truy cập:
- Số người truy cập website
- Số khách đang online. Quản trị có thể reset lại khi cần thiết
h.
Tìm kiếm:
- Tìm kiếm theo từ khóa có liên quan
- Tìm kiếm theo tên, mã số sản phẩm (nếu sử dụng chức năng giỏ hàng)
i.
Thông tin cần biết khác:
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt hoặc nhiều hơn nữa.
- Hosting: Linux
- Ngôn ngữ: PHP, mySQL
- Công cụ: Photoshop, Flash,
Ngôn
Dreamweaver,
ngữ:
CSS, ...
- Tiếng Anh
- Tiếng Việt
- Hệ quản trị CMS

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thiết Kế Website cho thuê xe - thiết kế web showroom auto

Công ty cổ phần công nghệ Creative Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1208, tòa nhà G4, đường Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/Fax: 04.8585 3258 - 04.8585 3256 - 04.62.851.622 - 04.62.691.827 - Hotline: 09
4846 8558

Email: sonnt@creativevietnam.vn Website: Thiết kế website cho thuê xe
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