BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE
I. GÓI THIẾT KẾ WEBSITE CƠ BẢN
(Thời gian hoàn thành 10 ngày không kể thời gian lấy yêu cầu và nhận thông tin từ khách hàng)

STT

Mô tả chi tiết chức năng

Giá dùng

Giá dùng

mẫu

ASP.NET

(VNĐ)

(VNĐ)

1.000.000

1.500.000

300.000

300.000

500.000

500.000

Giao diện trang chủ (được thiết kế và điều chỉnh theo yêu cầu khách
hàng)
-

Thiết kế đúng chuẩn, ở mọi độ phân giải màn hình vẫn đảm bảo
website nằm gọn trong màn hình.

-

Website chạy tốt với trình duyệt IE và Firefox, Chrome hỗ trợ
Flash, Javascript.

1

-

Banner cho website

-

Menu liên kết các trang trong / ngoài website

-

Slideshow hình ảnh giới thiệu cơ quan đơn vị/sản phẩm kinh
doanh/tin tức/ảnh kèm slogan,…

-

Trang chủ với các thành phần (module) hiển thị trong các vị trí
trên website (Theo bố cục định sẵn).

-

Những thông tin xuất hiện trên trang chủ phụ thuộc vào sự
quyết định của khách hàng có thể là thông tin giới thiệu về công
ty, hình ảnh hoạt động, các dịch vụ khác hay các thông báo, tin
tức sự kiện của công ty khách hàng,...

Phần bài viết
2

Hiển thị tiêu đề bài viết, thông tin ngày tháng năm cập nhật bài
viết

-

Cho phép chèn hình ảnh/bảng biểu trên bài viết

-

Cho phép nhúng các tiện ích mạng xã hội trên bài viết tin tức

Phần tin tức sự kiện / Thông báo
3

Hiển thị dạng blog danh sách các tin tức, có hình ảnh minh họa
đi kèm

-

Hiển thị ngày tháng năm đưa tin

-

Danh sách tin tức được sắp xếp theo thứ tự mới nằm trên
1

-

Cho phép nhúng các tiện ích mạng xã hội trên bài viết tin tức

Chat trực tuyến
4

-

Cho phép khách hàng của công ty và người quản lý Website có

150.000

150.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

50.000

50.000

1.000.000

2.000.000

200.000

200.000

thể chat trực tiếp với nhau thông qua Website
Liên kết mạng xã hội
5

-

Công cụ giúp Website liên kết với nhiều trang mạng xã hội phổ
biến hiện nay như: Facebook, Google+…

Thông tin liên hệ
6

-

Sẽ chứa các thông tin về công ty bạn như địa chỉ, số điện thoại,
email,… Nhúng Google Maps trực tiếp trên Website (Giúp chỉ
đường đến công ty)

Form liên hệ (Feedback)
7

-

Form thông tin này để khách hàng có thể gửi yêu cầu đến email
công ty để thảo luận các vấn đề cần liên hệ.

Bộ đếm lượt truy cập website
8

-

Hiển thị lượt người truy cập website khách hàng, có thể hiển thị
lượt truy cập theo ngày/tháng/năm

Quản trị website
Trang quản trị (thêm/sửa/xóa) các thành phần:

9

-

Quản trị danh mục menu trên website

-

Quản lý sách users (Phân quyền – Đổi mật khẩu user)

-

Quản trị bài viết / tin tức

-

Vị trí các thành phần trên trang chủ

-

Cấu hình thêm từ khóa cho website

-

Tích hợp bộ soạn thảo nội dung WYSIWYG tương tự MS
Words

Tối ưu hóa Website
10

Đường dẫn URL thân thiện: (http://tenmien.com.vn/ten-baiviet)

-

Meta description: Thẻ mô tả được hiển thị bên dưới tiêu đề khi
người dùng tìm kiếm.

-

Meta keywords: Từ khóa dành cho các máy tìm kiếm.
2

-

Robot.txt: File điều hướng Google, cho phép Google Bot được
chỉ mục (index) các nội dung nào bên trong website.

11
12

Hosting + Domain (Khách hàng tự đăng ký)
Hỗ trợ cấu hình, upload source code web lên Hosting + config
Domain
Tổng chi phí

3.500.000

5.000.000

II. GÓI WEBSITE GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
(Thời gian hoàn thành 15 ngày không kể thời gian lấy yêu cầu và nhận thông tin từ khách hàng)
STT

Mô tả chi tiết chức năng (Giá thỏa thuận)
Giao diện trang chủ (được thiết kế và điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng)
-

Thiết kế đúng chuẩn, ở mọi độ phân giải màn hình vẫn đảm bảo website nằm gọn
trong màn hình.

1

-

Website chạy tốt với trình duyệt IE và Firefox, Chrome hỗ trợ Flash, Javascript.

-

Banner cho website

-

Menu liên kết các trang trong / ngoài website & menu sản phẩm

-

Slideshow sản phẩm nổi bật / mới

-

Hiển thị danh sản phẩm mới cập nhật (số lượng tùy chỉnh)

-

Trang chủ với các thành phần hiển thị trong các vị trí trên website (Theo bố cục định
sẵn).

-

Những thông tin xuất hiện trên trang chủ phụ thuộc vào sự quyết định của khách
hàng có thể là thông tin giới thiệu về công ty, hình ảnh hoạt động, các dịch vụ khác
hay các thông báo, tin tức sự kiện của công ty khách hàng,...

Phần bài viết
2

-

Hiển thị tiêu đề bài viết, thông tin ngày tháng năm cập nhật bài viết

-

Cho phép chèn hình ảnh/biểu bảng trên bài viết

-

Cho phép nhúng các tiện ích mạng xã hội trên bài viết tin tức

-

Hiển thị ngày, tháng, năm đưa tin, lượt xem tin

Sản phẩm
3

-

Hiển thị dạng danh sách các sản phẩm, ảnh minh họa đi kèm

-

Hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm

-

Danh sách các sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự mới nằm trên, cũ hơn phía dưới
3

-

Phân trang hiển thị sản phẩm (trường hợp có nhiều sản phẩm)

-

Công cụ tìm kiếm (Search) sản phẩm

Chat trực tuyến
4

-

Cho phép khách hàng của công ty và người quản lý Website có thể chat trực tiếp với
nhau thông qua Website

Liên kết mạng xã hội
5

-

Công cụ giúp Website liên kết với nhiều trang mạng xã hội phổ biến hiện nay như:
Facebook, Google+…

Thông tin liên hệ
6

-

Sẽ chứa các thông tin về công ty bạn như địa chỉ, số điện thoại, email,… Nhúng
Google Maps trực tiếp trên Website (Giúp chỉ đường đến công ty)

Form liên hệ (Feedback)
7

-

Form thông tin này để khách hàng có thể gửi yêu cầu đến email công ty để thảo luận
các vấn đề cần liên hệ.

Bộ đếm lượt truy cập website
8

-

Hiển thị lượt người truy cập website khách hàng, có thể hiển thị lượt truy cập theo
ngày / tháng / năm

Quản trị website
Quản trị (thêm / sửa / xóa) các thành phần:

9

-

Quản trị danh mục menu trên website

-

Quản lý sách users (Phân quyền – Đổi mật khẩu user)

-

Quản trị bài viết / Tin tức

-

Vị trí các thành phần trên trang chủ

-

Quản trị sản phẩm, danh mục sản phẩm, sản phẩm mới

-

Quản trị review - đánh giá sản phẩm

-

Tích hợp bộ soạn thảo nội dung WYSIWYG tương tự Microsoft Words

Tối ưu hóa Website
10

-

Đường dẫn URL thân thiện: (http://tenmien.com.vn/ten-bai-viet)

-

Meta description: Thẻ mô tả được hiển thị bên dưới tiêu đề khi người dùng tìm
kiếm.

-

Meta keywords: Từ khóa dành cho các máy tìm kiếm.

4

-

Robot.txt: File điều hướng Google, cho phép Google Bot được chỉ mục (index) các
nội dung nào bên trong website.

11

Hosting + Domain (Khách hàng tự đăng ký)

12

Hỗ trợ cấu hình, upload source code web lên Hosting + config Domain
Giá thỏa thuận

III. GÓI WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
(Thời gian hoàn thành 15 ngày không kể thời gian lấy yêu cầu và nhận thông tin từ khách hàng)
STT

Mô tả chi tiết chức năng (Giá thỏa thuận)
Giao diện trang chủ (được thiết kế và điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng)
-

Thiết kế đúng chuẩn, ở mọi độ phân giải màn hình vẫn đảm bảo website nằm gọn
trong màn hình.

1

-

Website chạy tốt với trình duyệt IE và Firefox, Chrome hỗ trợ Flash, Javascript.

-

Banner cho website

-

Menu liên kết các trang trong / ngoài website & menu sản phẩm

-

Slideshow sản phẩm nổi bật / mới

-

Hiển thị danh sản phẩm mới cập nhật (số lượng tùy chỉnh)

-

Hiển thị giá bán sản phẩm + Order sản phẩm + giỏ hàng

-

Trang chủ với các thành phần hiển thị trong các vị trí trên website (Theo bố cục định
sẵn).

-

Những thông tin xuất hiện trên trang chủ phụ thuộc vào sự quyết định của khách
hàng có thể là thông tin giới thiệu về công ty, hình ảnh hoạt động, các dịch vụ khác
hay các thông báo, tin tức sự kiện của công ty khách hàng,...

Phần bài viết
2

-

Hiển thị tiêu đề bài viết, thông tin ngày tháng năm cập nhật bài viết

-

Cho phép chèn hình ảnh / biểu bảng trên bài viết

-

Cho phép nhúng các tiện ích mạng xã hội trên bài viết tin tức

-

Hiển thị ngày, tháng, năm đưa tin, lượt xem tin

Sản phẩm
3

-

Hiển thị dạng danh sách các sản phẩm, ảnh minh họa đi kèm

-

Hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm
5

-

Order, giỏ hàng, check out để đặt mua sản phẩm

-

Danh sách các sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự mới nằm trên, cũ hơn phía dưới

-

Phân trang hiển thị sản phẩm ( trường hợp có nhiều sản phẩm)

-

Công cụ tìm kiếm (Search) sản phẩm

Chat trực tuyến
4

-

Cho phép khách hàng của công ty và người quản lý Website có thể chat trực tiếp với
nhau thông qua Website

Liên kết mạng xã hội
5

-

Công cụ giúp Website liên kết với nhiều trang mạng xã hội phổ biến hiện nay như:
Facebook, Google+…

Thông tin liên hệ
6

-

Sẽ chứa các thông tin về công ty bạn như địa chỉ, số điện thoại, email,…Nhúng
Google Maps trực tiếp trên Website(Giúp chỉ đường đến công ty)

Form liên hệ (Feedback)
7

-

Form thông tin này để khách hàng có thể gửi yêu cầu đến email công ty để thảo luận
các vấn đề cần liên hệ.

Bộ đếm lượt truy cập website
8

-

Hiển thị lượt người truy cập website khách hàng, có thể hiển thị lượt truy cập theo
ngày/tháng/năm

Quản trị website
Quản trị (thêm/sửa/xóa) các thành phần:

9

-

Quản trị danh mục menu trên website

-

Quản lý sách users (Phân quyền – Đổi mật khẩu user)

-

Quản trị bài viết/Tin tức

-

Vị trí các thành phần trên trang chủ

-

Quản trị sản phẩm, danh mục sản phẩm, sản phẩm mới

-

Quản trị đơn hàng

-

Quản trị review - đánh giá sản phẩm

-

Tích hợp bộ soạn thảo nội dung WYSIWYG tương tự Ms Words

Tối ưu hóa Website
10

-

Đường dẫn URL thân thiện: (http://tenmien.com.vn/ten-bai-viet)

-

Meta description: Thẻ mô tả được hiển thị bên dưới tiêu đề khi người dùng tìm kiếm.
6

-

Meta keywords: Từ khóa dành cho các máy tìm kiếm.

-

Robot.txt: File điều hướng Google, cho phép Google Bot được chỉ mục (index) các
nội dung nào bên trong website.

11
12

Quản lý khách hàng
Tích hợp tính năng thông minh giới thiệu sản phẩm được ưa thích nhất chung hay cho
từng khách hàng

13

Hosting + Domain (Khách hàng tự đăng ký)

14

Hỗ trợ cấu hình, upload source code web lên Hosting + config Domain

15

Giá thỏa thuận

IV. CÁC GÓI BẢO TRÌ WEBSITE
1. GÓI BẢO TRÌ LINH HOẠT THEO GIỜ
TT DV CNTT cung cấp gói bảo trì website linh hoạt theo giờ dành cho các khách hàng đã
có website nhưng trong thời gian nào đó cần cập nhật tin tức, sản phẩm,…hay cần sự hỗ trợ
chuyên nghiệp về CNTT để khắc phục sự cố, phục hồi hay sao lưu dữ liệu hay nâng cấp website..
Chi phí cho gói dịch vụ này là 300.000

vnđ/ 1 giờ làm việc

2. GÓI BẢO TRÌ WEBSITE CƠ BẢN
 Cập nhật nội dung website theo yêu cầu khách hàng
 Chỉnh sửa / thiết kế mới hình ảnh, nội dung bài viết trong tháng.
 Upload file dữ liệu lên server / hosting thông qua giao thức FTP
 Xử lý nhanh chóng các yêu cầu, khắc phục sớm sự cố ngay khi nhận được thông báo
 Chỉnh sửa, loại bỏ các liên kết lỗi / không còn sử dụng trong website
 Sao lưu dữ liệu website hàng tuần / hàng tháng.

1.000.000 vnđ / tháng
3. GÓI BẢO TRÌ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP
 Chỉnh sửa / thiết kế mới hình ảnh, nội dung bài viết trong tháng.
 Cập nhật nội dung, cập nhật sản phẩm cho website giới thiệu sản phẩm / website Thương
mại điện tử
 Upload file dữ liệu lên server / hosting thông qua giao thức FTP
7

 Chỉnh sửa, loại bỏ các liên kết lỗi / không còn sử dụng trong website
 Xử lý nhanh chóng các yêu cầu, khắc phục sự cố ngay khi nhận được thông báo
 Sao lưu dữ liệu website định kỳ hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng.

3.000.000 vnđ / tháng
V. DỊCH VỤ SEO WEB
Dịch vụ SEO (Search Engine Optimization) web giúp tối ưu hóa website với các công cụ tìm kiếm.
Phương pháp này làm cho kết quả tìm kiếm website khách hàng được hiển thị lên trên Top đầu
bằng cách điều chỉnh website, thành các dạng phù hợp với các công cụ crawler, robot web tiêu
biểu là Google. (Giá thỏa thuận)
VI. PHÁT TRIỂN ZALO
Tạo tiện tích Zalo app cho khách hàng sử dụng trên điện thoại nhằm quảng bá thông tin và giao
tiếp với khách hàng.
Tạo hệ thống quản lý nhóm khách hàng đăng ký quan tâm sản phẩm phẩm dịch vụ của doanh
nghiệp, và cho phép gửi tin nhắn broadcast đến các nhóm khách hàng.
(Giá thỏa thuận)
VII. TÍCH HỢP TÌM KIẾM NÂNG CAO
Xây dựng máy tìm kiếm thông minh theo phương pháp so trùng từ khóa và ngữ nghĩa.
Xây dựng ứng dụng tìm kiếm có tính cá nhân hóa dựa vào lịch sử truy cập của người dùng.
(Giá thỏa thuận)

8

