
 

 
 

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG WEBSITE  

CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC ANH PHƯƠNG 

 

 

 

   BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG MỚI 
 

Sơ đồ cơ bản của hệ thống được trình bày dưới đây: 

Module Phân hệ Ghi chú 

1. Giao diện mới – Xu hướng giao diện 2018  

 - Được cập nhật xu hướng giao diện mới nhất 2018 . Xu hướng website thương mại 

điện tử, tập trung vào sự đơn giản và đầu tư về sản phẩm, các banner quảng cáo. 

- Bắt kịp các xu hướng hàng đầu hiện nay về màu sắc, cách bài trí bố cục trang website 

mang tính hài hoà, hiện đại, màu sắc trang nhã. Sử dụng hệ màu phẳng Color UI thân 

thiện người dùng. 

VD: https://flatuicolors.com/palette/defo 

- Giao diện thiết kế tràn màn hình, hỗ trợ tốt trên các máy có độ phân giải cao. Tương 

thích nhiều thiết bị màn hình.  

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA 

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Saigon Tel, Lô 46 Công Viên Phần Mềm    

Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM  

Tel: (08) 37154879 - Fax: (08) 37154878 

Email: nina@nina.vn - Website: www.ninavietnam.vn 

Hotline: 0931.332.359 (Mr. Tài) 

Email: mauteo.nina @ gmail.com 

 



 

 
 

VD: Đối với các giao diện 2018 trở về trước: giao diện 1366px phổ biến trên máy 14 

Inches. Hiện nay các máy có độ phân giải lớn hơn vẫn thiết kế tương thích và xem giao 

diện mượt mà hài hoà mà không mất đi tính ổn định hài hoà. 

 

2. Mã nguồn mới – Source code   

 - Sử dụng hệ thống mã nguồn mới ưu việt hơn.  

- Tối ưu hoá các đường dẫn mà hệ thống mã nguồn cũ chưa tối ưu được. 

VD: Hệ thống mã nguồn tối ưu hoá đường dẫn.  

Link trên hệ thống web mới: https://phongvu.vn/linh-kien-may-tinh 

Link trên hệ thống web cũ: http://anhphuong.com.vn/san-pham/linh-kien-vi-tinh-13 

Như trên Link cũ khi vào danh mục “Linh kiện vi tính ”vẫn còn sản phẩm và có 

number id danh mục 13, làm cấu trúc website chưa được tối ưu hoàn toàn. 

- Xây dựng mã nguồn mới cho công cụ quản trị website ưu việt hơn. Dễ quản lý hơn. 

Dễ giám sát và sử dụng hơn. Với nhiều công cụ phân tích thông minh giúp theo dõi lưu 

lượng khách hàng sử dụng website mà từ đó điều hướng cho phù hợp. 

VD: Khách vào từ thiết bị di động nhiều hơn PC, Desktop có thể xây dựng nội dung 

đơn giản, trình bày tập trung (focus) vào các hình ảnh, nội dung tối ưu sao cho phiên 

bản di động của website phải theo dõi thật dễ dàng. 

 

 

 

https://phongvu.vn/linh-kien-may-tinh
http://anhphuong.com.vn/san-pham/linh-kien-vi-tinh-13


 

 

Bộ thống kê theo dõi khách truy cập website 

 

 

 

 

 

Ngoài ra tích hợp công cụ theo dõi web Analytics Gooogle để theo dõi kĩ hơn và thuận 

tiện hơn. 

- Cập nhật hệ thống bản đồ website (Site map ) mới: tự động update khi có đường dẫn 

mới vào gửi lên hệ thống máy chủ tìm kiếm để máy chủ cập nhật nhanh hơn thuận tiện 

hơn. 



 

 

- Mã nguồn mới sử dụng ít tài nguyên để vận hành hệ thống hơn các mã nguồn cũ sử 

dụng trước đó nên tốc độ tải website (Loading speed ) nhanh hơn và mượt mà hơn. 

Mà theo hệ thống máy chủ Google ưu tiên các website có tốc độ tải dưới 5s vàng.  

 

 

Phân tích hệ thống mã nguồn website 

https://seositecheckup.com/seo-audit/anhphuong.com.vn 

 

3. Hệ thống tìm kiếm thông minh  

  - Cập nhật hệ thống tìm kiếm thông minh theo nhu cầu của khách hàng, Nhanh chóng 

mà hiệu quả. 

- Xu hướng website hiện nay phát triển nhanh và mạnh, phụ thuốc rất nhiều vào công 

cụ tìm kiếm gợi ý cho khách hàng sản phẩm mà khách hàng đang cần. Tất cả đều có 

trong hệ thống website mới. 

  

 

 

https://seositecheckup.com/seo-audit/anhphuong.com.vn


 

 

Tìm kiếm gợi ý hình ảnh, giá của sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian vàng bạc của khách 

hàng. 

- Cập nhật các công cụ tìm kiếm, lọc sản phẩm sử dụng công nghệ cao, giúp khách 

không phải tìm kiếm mất rất nhiều thời gian trên website. 

 

 

 

- Website tối ưu hoá công cụ tìm kiếm, và lọc sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu 

của khách hàng hiện nay. 

5. Đặt hàng thông minh – Giao hàng thông minh  

  - Website mới giúp tối ưu hoá công cụ đặt hàng nhanh chóng, không làm khách hàng 

mất quá nhiều thời gian trong vấn đề đặt hàng. 

  



 

 

Chỉ cần login vào Facebook, hoặc Google Account là có thể đặt hàng nhanh chóng 

- Kết hợp với một trong các đơn vị giao hàng hàng đầu hiện nay tại TP HCM như Giao 

hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post. Khách hàng đặt hàng có thể biết đơn vị 

giao hàng và phí vận chuyển, Không mất nhiều thời gian và không thắc mắc về phí 

shipping hay phí thu hộ nhờ có các đơn vị giao hàng này. 

   
 

6. Kết nối khách hàng thuận tiện, dễ dàng, không bỏ lỡ khách hàng  

  - Website mới giúp kết nối khách hàng tốt hơn, thuận tiện hơn. Không bỏ lỡ khách 

hàng tiềm năng. 

- Ngoài ra còn kết nối tới ứng dụng chat từ facebook như Messenger Facebook trực tiếp 

kế nối đến fanpage . Hoặc các phần mềm chat trực tiếp thông qua ứng dụng trên di 

động. https://www.tawk.to  

 

 

 

 

  

https://www.tawk.to/


 

7. Bảo mật website – Bảo mật cho khách hàng  

  - Website bảo mật không còn là vấn đề xa lạ với khách hàng. 

- Tiêu chí Website bảo mật giúp khách hàng yên tâm hơn khi mua sắm . Vì bảo mật 

cũng là bảo mật chính thông tin của khách hàng.  

- Website mới mã hoá dữ liệu truyền tải giữa trang website và người dùng.  

  
 

 

  

8. So sánh sản phẩm trên website   

  - So sánh sản phẩm giúp khách hàng có cái nhìn trực quan về sản phẩm này so với sản 

phẩm khác.  

- So sánh 2 sản phẩm cùng lúc. Chỉ cần nhập thông tin sản phẩm , sản phẩm cần so 

sánh sẽ hiện thông tin ra để khách lựa chọn, trực quan về rất dễ sử dụng. 

 
 

Nguồn: Click Here 

  

https://www.hnammobile.com/so-sanh-san-pham/?type=tablet&p1=16282&p2=12581


 

9. Xây dựng cấu hình máy tính   

  - Chức năng xây dựng cấu hình máy tính cho phép người dùng lựa chọn các tuỳ chọn từ 

phần cứng để kết hợp lại thành 1 bộ PC tự built hoàn chỉnh.   

- Liệt kê đầy đủ công cụ , sản phẩm, giá cả, để tính tổng tiền cho khách hàng một cái 

nhìn tổng quan và cụ thể. 

 
 

Nguồn tham khảo: https://maytinhbienhoa.vn/collections/collection-build-pc 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maytinhbienhoa.vn/collections/collection-build-pc


 

Như vậy giải pháp làm mới Website như báo cáo bên trên đề xuất nêu rõ ưu và nhược điểm so 

vơi nâng cấp website cũ. 

 

 
 

Website mới sử dụng lại dữ liệu sản phẩm cũ của website anhphuong.com.vn . 

Kế thừa từ đó phát triển lên trên nền tảng mới mới hơn và hiện đại hơn – Thuận tiện cho 

việc update các chức năng mới sau này. 

 

 

 

 

 



 

[ TỔNG CHI PHÍ THIẾT KẾ WEBSITE MỚI] 
 

Module NỘI DUNG THÀNH TIỀN (VNĐ) 

1 

Phí xây dựng website mới: 

Website chuẩn mã nguồn mới nhất  

Website giao diện mới + Website tương thích di động  

Website tích hợp mã hoá bảo mật thông tin SSL  

Website kết nối Facebook, Zalo, Messenger khi đặt hàng 

7.500.000 

2 

Tìm kiếm thông minh: 

Tìm kiếm gợi ý sản phẩm (gợi ý hình ảnh, giá tiền) giống 

trang https://linhkiendientudaiphu.com 

Lọc sản phẩm theo thương hiệu (hãng), giá (từ … đến …) 

giống trang https://phongvu.vn 

4.500.000 

3 

Đặt hàng kết nối Facebook, Google, giúp đặt hàng nhanh. 

Kết hợp công cụ giao hàng thông minh: Thể hiện phí ship, 

Phí thu hộ cho tất cả tỉnh thành trên cả nước.   

Kết nối với các đơn vị vận chuyển hàng đầu tại TP HCM . 

5.500.000 

4 

So sánh sản phẩm (2 sản phẩm bất kì) giống trang 

https://phongvu.vn 

Kết hợp tìm kiếm giúp so sánh nhanh hơn, trực quan hơn. 
4.000.000 

5 

Xây dựng cấu hình giúp khách hàng có thể tự built máy tuỳ 

nhu cầu sử dụng giống trang 

https://maytinhbienhoa.vn/collections/collection-build-pc 
4.000.000 

6 
Phiên bản website dành riêng cho thiết bị di động, 

Smartphone, Tablet, Máy tính bảng. 
10.500.000 

7 

Chức năng tặng kèm:  

- Phần mềm chat facebook, Subiz, Uhchat, Vatgia Chat. 

- Pop Up Quảng cáo (Hình ảnh, form, video, hoặc 

fanpage ).  

- Email Marketing (Gởi mail theo danh sách hàng loạt ). 

- Bình luận Facebook, chia sẻ sản phẩm, nội dung qua 

facebook. 

- Nút gọi điện , SMS, Liên hệ, Facebook chat khi xem 

website trên thiết bị di động – Máy tính bảng.  

- Hỗ trợ thông báo website với Bộ Công Thương qua 

Cổng thương mại điện tử của Bộ Công Thương. 

- Tặng kèm hiệu ứng nhạc, hiệu ứng hoa mai rơi, hoa 

đào rơi, hiệu ứng pháo hoa năm mới. 

TẶNG KÈM 

TỔNG CHI PHÍ THIẾT KẾ WEBSITE 36.000.000 



 

[ TỔNG CHI PHÍ NÂNG CẤP WEBSITE ] 
 

Module NỘI DUNG THÀNH TIỀN (VNĐ) 

1 

Phí nâng cấp từ website cũ: 

Nâng cấp giao diện mới + chỉnh lại giao diện tương thích di 

động  

Website tích hợp mã hoá bảo mật thông tin SSL  

Website kết nối Facebook, Zalo, Messenger khi đặt hàng 

7.000.000 

2 

Tìm kiếm thông minh: 

Tìm kiếm gợi ý sản phẩm (gợi ý hình ảnh, giá tiền) giống 

trang https://linhkiendientudaiphu.com 

Lọc sản phẩm theo thương hiệu (hãng), giá (từ … đến …) 

giống trang https://phongvu.vn 

5.500.000 

3 

Đặt hàng kết nối Facebook, Google, giúp đặt hàng nhanh. 

Kết hợp công cụ giao hàng thông minh: Thể hiện phí ship, 

Phí thu hộ cho tất cả tỉnh thành trên cả nước.   

Kết nối với các đơn vị vận chuyển hàng đầu tại TP HCM . 

5.500.000 

4 

So sánh sản phẩm (2 sản phẩm bất kì) giống trang 

https://phongvu.vn 

Kết hợp tìm kiếm giúp so sánh nhanh hơn, trực quan hơn. 
4.000.000 

5 

Xây dựng cấu hình giúp khách hàng có thể tự built máy tuỳ 

nhu cầu sử dụng giống trang 

https://maytinhbienhoa.vn/collections/collection-build-pc 
7.500.000 

6 

Chức năng tặng kèm:  

- Phần mềm chat facebook, Subiz, Uhchat, Vatgia Chat. 

- Pop Up Quảng cáo (Hình ảnh, form, video, hoặc 

fanpage ).  

- Email Marketing (Gởi mail theo danh sách hàng loạt ). 

- Bình luận Facebook, chia sẻ sản phẩm, nội dung qua 

facebook. 

- Tặng kèm hiệu ứng nhạc, hiệu ứng hoa mai rơi, hoa 

đào rơi, hiệu ứng pháo hoa năm mới. 

TẶNG KÈM 

TỔNG CHI PHÍ THIẾT KẾ WEBSITE 29.500.000 

 

 

 

 



 

[KẾ HOẠCH LÀM VIỆC – TIẾN ĐỘ] 

 

- Tổng thời gian thực hiện và bàn giao: 4 - 8 Tuần (Không tính thời gian duyệt demo) 

STT NỘI DUNG 
QUY TRÌNH  

CỦA NINA 

QUY TRÌNH CỦA 

QÚY KHÁCH HÀNG 

1 Ký hợp đồng 

Lấy hình ảnh sản phẩm, logo Cung cấp hình ảnh, logo 

Lấy ý tưởng về giao diện Yêu cầu giao diện 

Thu tạm ứng chi phí thiết kế Chi tạm ứng phí thiết kế 

2 
Thiết kế giao 

diện 

Kinh doanh phát thảo bố cục 

minh họa ra file word gởi bộ 

phận design Theo dõi tiến độ 

Design thiết kế giao diện 

Gửi Demo Giao diện Tổng hợp ý cần sửa 

Xác nhận giao diện 

3 Lập trình 

Kinh doanh mô tả chi tiết lập 

trình chức năng gởi khách hàng 

duyệt 

Tổng hợp nếu có điều chỉnh lại 

cách lập trình chức năng 

Thống nhất bảng mô tả chi tiết lập trình 

Bộ phận lấp trình tiếp nhận mô 

tả và lập trình website  

Chuẩn bị dữ liệu hình ảnh sản 

phẩm, bài giới thiệu, … 

Hoàn thiện lập trình và test lỗi Góp ý điều chỉnh nếu có 

4 
Thiết kế banner 

flash 

Thiết kế flash theo giao diện 

demo  
Góp ý chỉnh sửa nếu có 

Chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng nếu có và duyệt banner flash 

5 

Hướng dẫn sử 

dụng trang quản 

trị 

Bàn giao tên đăng nhập tài 

khoản, mật khẩu và cách sử dụng 
Tiếp nhận hướng dẫn sử dụng 

Thanh toán chi phí thiết kế website còn lại 



 

TIỆN ÍCH KHI SỬ DỤNG WEBSITE CÔNG TY NINA 

 

 

 

  



 

[CHẾ ĐỘ HẬU MÃI] 

 

 Sau khi hoàn thành trang web chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng cho nhân viên quý 

công ty. 

 Bàn giao thông tin domain, hosting, quản trị website. 

 Giao source website chưa mã hóa. 

 Hỗ trợ và bảo trì trọn đời khi xảy ra trục trặc về dữ liệu tại mọi thời điểm (trong trường 

hợp sử dụng hosting của chúng tôi). 

 Hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 12 tháng (trong trường hợp quý khách không sử dụng hosting 

của chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo hành trong phạm vi lỗi thuộc về công ty Nina). 

 Thường xuyên sao lưu dữ liệu website khi sử dụng hosting tại công ty Nina. 

 Hệ thống support (hỗ trợ online 24/24) giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng. 

 Hỗ trợ quý khách trong việc quảng bá website (hướng dẫn quý khách tự tăng thứ hạng 

tìm kiếm trên google) 

 

  



 

[TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI] 

 

1. KINH NGHIỆM THIẾT KẾ 

a. Đội ngũ quản lý là những người gắn bó với công ty, có kỹ năng quản lý và tay 

nghề cao, dành hết quyết tâm để phát triển và giữ vững 

b. Đội ngũ kỹ sư được tuyển dụng kỹ và đào tạo lành nghề để kế thừa những thành 

quả, kinh nghiệm của đội ngũ trước. 

 

2. THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP 

a. Ý tưởng thiết kế được dựa trên yêu cầu, nhu cầu thực tế của khách hàng, mỗi 

website là một tác phẩm mang tính đặc trưng riêng, không sao chép hoặc tái sử 

dụng lại. 

b. Giao diện website được nghiên cứu tỉ mỉ để thân thiện người xem web, tiện quản 

lý và thân thiện các bộ máy tìm kiếm, tương tác tốt với các mạng xã hội. 

 

3. CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 

a. Tiên phong, được phòng nghiên cứu tìm hiểu để nhanh chóng ứng dụng vào 

những dự án mới nhất. 

b. Bảo mật, mã nguồn website, server chạy web luôn đựơc cải tiến và phòng tránh 

những lỗi bảo mật hoặc khắc phục những trường hợp do chủ quan của con người. 

c. Quy trình sản xuất rõ ràng, logic để sản xuất ra các sản phẩm tốt, đạt chuẩn chất 

lượng. 

 

4. DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG & CHẾ ĐỘ HẬU MÃI 

a. Chăm sóc khách hàng, đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn luôn lắng nghe, tìm 

cách giải quyết được những khó khăn của khách hàng. 

b. Hậu mãi, luôn có những chương trình khuyến mãi để mang đến cho khách hàng 

những trải nghiệm mới hoặc gánh chịu những khó khăn chung. 

 

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ! 

  

 

 


