Thiết kế web công ty

Thứ ba, 01 Th 1 2013 19:44

Trong thời đại internet, website như là một văn phòng
online của doanh nghiệp, đồng hành với sự phát triển của
doanh nghiệp; website trỏ thành một phần không thể thiếu
của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nếu doanh nghiệp của bạn
chưa có website, hãy để chúng tôi giúp bạn làm điều đó: t
hiết kế web công ty
; với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực
thiết kế website
cho các doanh nghiệp, chúng tôi tin chắc sẽ mang lại sự
hài lòng cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ hoàn
hảo
-

Giá trọn gói: 7.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT)
Phí duy trì từ năm thứ 2: 1.000.000 VNĐ
Thêm ngôn ngữ: 1.000.000 VNĐ / ngôn ngữ
Thời gian hoàn thành: 3 - 6 tuần
Bảo hành: Vĩnh viễn
Giao diện: Theo yêu cầu khách hàng

Gói Thiết kế web công ty bao gồm:
- Đăng ký 01 tên miền quốc tế dạng tencongty.com (hoặc .net, .org)
- Đăng ký 01 năm lưu trữ website (hosting) dung lượng 500 MB, băng thông 10 GB (có thể
nâng cấp dễ dàng khi cần)
- Mã nguồn đã tối ưu hóa với máy tìm kiếm
- Các URL chính đều rewrite tự động (VD: www.tenmien.com/ten-muc/tieu-de.htm)
- Tư vấn quảng bá web vào Google
- Thiết kế đồ họa giao diện
- Lập trình các chức năng
- Hướng dẫn, hỗ trợ quản trị thông tin

Các chức năng của gói Thiết kế web công ty
1. Trang chủ
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-

Flash Slideshow
Giới thiệu tóm tắt
Các tin mới, tin nổi bật
Banner quảng cáo

-

Giới thiệu
Các mục giới thiệu (không giới hạn số mục, tự động phân trang)
Xem chi tiết
Các thông tin giới thiệu khác
In ấn thông tin
Lưu thông tin
Download tin ra file Word

-

Tin tức
Các mục tin (không giới hạn số mục, tự động phân trang)
Xem chi tiết
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
In ấn tin
Lưu tin
Download tin ra file Word

-

Album ảnh
Các album ảnh
Xem chi tiết các album
Xem hình ảnh dạng slideshow
Xem từng hình ảnh

-

Tuyển dụng
Liệt kê các tin tuyển dụng (tiêu đề, vị trí, thời gian, hạn nộp hồ sơ)
Thông tin tuyển dụng khác
In ấn thông tin
Lưu thông tin
Download thông tin ra file Word

-

Thăm dò ý kiến
Câu hỏi thăm dò
Các phương án lựa chọn
Xem kết quả
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- Banner quảng cáo
- Hiển thị banner theo nhiều vị trí, thứ tự
- Mở liên kết khi click vào banner
-

Tìm kiếm
Tiện ích
Thời tiết
Tỉ giá

- Thống kê
- Số người đang tham gia
- Số lượt truy cập
- Liên hệ
- Thông tin liên hệ
- Form liên hệ
-

Bảng quản trị
Đăng nhập, thay đổi mật khẩu, thoát
Quản trị mục giới thiệu
Quản trị thông tin giới thiệu
Quản trị album
Quản trị hình ảnh
Quản trị mục tin tức
Quản trị tin tức
Quản trị tuyển dụng
Quản trị banner
Quản trị thăm dò
Theo dõi thống kê
Quản trị thanh menu (trên, dưới, trái)
Quản trị file upload
Giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng, quản trị
Tích hợp bộ soạn thảo nội dung WYSIWYG tương tự Microsoft Words
* Quản trị: Tạo, sửa, xóa, cập nhật trạng thái, sắp xếp..

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thiết kế web công ty
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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 web công ty
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