CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DNCH VỤ TRỜI XANH
BLUE SKY TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
128 Xa Dan II – Dong Da – Ha Noi; Tel: +84 4 39959536 / 39954377; Fax:+84 4 6275441 Website: www.bluesky.vn

BÁO GIÁ XÂY DỰNG PHẦN MỀM WEBSITE BÁN HÀNG

Kính gửi quí khách hàng!
BLUE SKY T&S., JSC là nhà cung cấp Hosting – Domain, thiết kế website, xây dựng hệ thống, ứng dụng
trên nền tảng web chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn tự tin mang đến cho quý khách hàng các sản phNm và
dịch vụ chất lượng cao, hữu ích và phù hợp. Đáp ứng được từng yêu cầu dù là nhỏ nhất để làm hài lòng
quá khách hàng.
Bảng báo giá :
Module website
01. Tin tức
Được chia đa cấp như sau :
Cấp 1.
+ Nhóm cấp 1 – 1
+ Nhóm cấp 1 – 2
Cấp 2
+ Nhóm cấp 2 – 1
Gồm những bài viết giới thiệu về công ty và dịch vụ
- Hiển thị bài viết theo từng nhóm.
- Thể hiện ảnh đại diện bài viết.
- Hiển thị tin nhanh theo dạng slide bên ngoài trang chủ.
02. Sản phm
- Hiển thị hình ảnh đại diện sản phNm, dịch vụ mà công ty
cung cấp
- Hiển thị các sản phNm mới nhất, sản phNm nổi bật bên
ngoài trang chủ.
- Thể hiện mô tả sản phNm chi tiết hơn với việc sử dụng bộ
editor để soạn thảo và upload hình ảnh thêm vào chi tiết
mô tả sản phNm
03. Đánh giá sản phm
- Hiển thị phần đánh giá (vote) cho sản phNm mà khách
hàng thấy hài lòng về chất lượng.
- Thống kê sản phNm đã được bao nhiêu người đánh giá.
04. Lời bình
- Hiển thị phần viết lời bình cho bài viết hoặc sản phNm
mà khách hàng quan tâm.
- Khách hàng truy cập có thể tham gia viết lời bình.
05. Liên hệ
- Khách hàng có thể gửi thông tin và yêu cầu về email đã
định trước của công ty và có lưu trong quản trị.
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Đơn giá

Ghi chú

800.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

200.000 VNĐ

300.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Thêm tính
năng hiển thị
ảnh lớn khi
bấm vào ảnh
sản phNm

06. Quảng cáo
- Thể hiện liên kết các trang Web của các công ty bạn
hàng hay đối tác theo dạng Logo.
07. Thư viện hình ảnh (Slideshow)
- Hình ảnh sẽ được đăng tải và quản lý trong thư mục định
sẵn.
08. Giỏ hàng
- Đối với website thương mại điện tử.

300.000 VNĐ

09. Thông tin tỷ giá ngoại tệ, thời tiết …
- Đối với website thương mại điện tử.
10. Thông tin hệ thống
- Thống kế số lượng người truy cập và đang online.
11. Bình chọn
- Lập câu hỏi đánh giá bình chọn cho website.
12. Ngôn ngữ hiển thị
- Thêm 1 ngôn ngữ.
13. Quản trị nội dung BCMS 3.0
- Tin tức
- Sản phNm
- Quảng cáo
- Quản lý ngôn ngữ
- Quản lý thư viện hình ảnh
- Backup database
Bộ quản trị nội dung website được xây dựng thân thiện,
giúp người sử dụng dễ dàng thêm bớt sửa xóa thông tin.
Sau khi hoàn thành và bàn giao sản phNm, người sử dụng
sẽ được hướng dẫn kỹ thuật và nhận file video chi tiết để
có thể sử dụng quản trị thuận tiện hơn, cũng như tiện dụng
bàn giao hay hướng dẫn lại cho người dùng khác.
14. Thiết kế giao diện website
Giao diện được thiết kế dựa theo yêu cầu và mô tả của
khách hàng để thống nhất việc xây dựng website
15. Thiết kế banner flash, intro flash
Hình ảnh slide thể hiện sản phNm và giới thiệu về công ty
với những hiệu ứng chuyển động đẹp mắt
16. Cập nhật thông tin và sản phm
Cập nhật 1 số thông tin và sản phNm mẫu cho khách hàng
khi bắt đầu đưa website đi vào hoạt động

Miễn phí

200.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Thay đổi theo
việc đặt nhiều
vị trí
Giá có thể thay
đổi với yêu cầu
kỹ thuật # nhau
Giá có thể thay
đổi với yêu cầu
kỹ thuật và xử
lý đơn hàng

Miễn phí
300.000 VNĐ
800.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ

500.000 VNĐ

500.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Giá có thể thay
đổi theo số
lượng thông tin
cập nhật lên
website

Ghi chú :
Báo giá website trên đây dựa trên các chức năng cơ bản nhất của một website, được xây dựng trên nên
tảng PHP và MySQL.
Báo giá Website có thể thay đổi tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết của quý khách. Với những mức độ khó phức tạp khác nhau chúng tôi sẽ có những đơn giá phù hợp nhất dành cho Quý khách.
Ngoài ra chúng tôi có khả năng xây dựng ứng dụng web trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau.
Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng được hợp tác cùng Quý công ty!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Điện thoại : 04 3995 4377 / 3995 9536
E-mail: info@bluesky.vn
Website: www.bluesky.vn
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