
Công Ty TNHH Giải Pháp Tiên Khanh

776/22B Nguyễn Kiệm, P4, Quận Phú Nhuận, TPHCM

ĐT: 38443461

Website: www.tks.com.vn

Kính gửi: Quý Khách

Tính năng CMS (Phần quản trị)
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Tính năng trang web phần hiển thị

STT
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BẢNG BÁO GIÁ WEBSITE TRỌN GÓI

Công ty TNHH Giải Pháp Tiên Khanh xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến chúng tôi. Dưới đây là 

nội dung chi tiết báo giá.

Tính năng Mô tả

Hệ thống quản trị, phân quyền

    - Quản lý sản phẩm

    - Quản lý đơn hàng
    - Quản lý khách hàng

Quản lý sản phẩm, Đơn hàng, khách 

hàng
(Dành cho website có giới thiệu sản 

phẩm, giao dịch TMĐT)

    - Thông tin số lượng bài viết của từng nhóm

    - Báo cáo bài viết theo: Tuần, tháng, quý, năm 
Thống kê - báo cáo

Quản lý user, phân nhóm, tổ chức cấu trúc menu trang web theo 
ý người sử dụng, phân quyền chức năng.

    - Quản lý banner liên kết, banner quảng cáo, slide.

    - Quản lý cấu trúc tài liệu.

    - Quản lý thông tin công ty
    - Quản lý tin tức, phân nhóm tin tức

    - Quản lý các FAQ

    - Quản lý các ghi chú, lời nhắn của khách hàng từ trang liên 
hệ.

Khai báo SEO
    - Quản lý các thông tin fanpage facebook, link youtube, 
Instagram, Description, keyword SEO, 

Quản lý nội dung

Quản lý file, hình ảnh

Dashboard

    - Thống kê view bài viết

    - Thống kê các tiêu chí đăng tin: Theo tuần, tháng, năm

    - Phản hồi các comment đăng tin

Trang chủ

Tính năng Mô tả

Quản lý comment
    - Quản lý, tra cứu các comment liên quan đến bài viết, sản 
phẩm

Quản lý các liên hệ
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Các tính năng khác

STT Hỗ trợ

01 Có

02 Có

03 Có

04 Có

05 Không

06 Không

07 Không

08 Có

09 Có

10 Có

Công nghệ
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Chi phí web mua trọn gói

Tối ưu hiển thị trên di động

Sitemap

Tự tối ưu hóa SEO, search engine Google

Trang liên hệ
Thông tin liên hệ, google map, Gởi email đến công ty khi có thắc 
mắc nào đó từ khách hàng

Trang chi tiết thông tin một sản phẩm

Trang đặt hàng, thanh toán

(Dành cho website TMĐT)

Các danh sách sản phẩm

(Dành cho website giới thiệu sản phẩm, 
TMĐT)

Các trang danh sách sản phẩm liệt kê TMDT gồm các tiêu chí: 
Nổi bật, size, ….

Trang thông tin
Gồm tất cả các trang tự định nghĩa về thông tin: Giới thiệu, Tầm 

nhìn, sơ đồ tổ chức, FAQ ......

Trang tin tức
Trang danh sách tin tức, nội dung tin tức, nhúng facebook để 
comment, tin mới hơn, tin cũ hơn,...

Trang đặt hàng, thanh toán, kết nối với các ví điện tử

Trang thông tin sản phẩm
(Dành cho website giới thiệu sản phẩm, 

TMĐT)

Nền tảng quản lý dựa trên mã nguồn mở Không, Code tự viết 100%

Website tốc độ cao với băng thông không giới hạn

Tên miền của riêng bạn

Tích hợp chat Facebook addon

Tích hợp tự động với facebook store

Tích hợp tự động với các sàn TMĐT: Tiki, lazada, Adayroi

Tính năng

Tích hợp tự động với các nhà vận chuyển

Kết nối các cổng thanh toán

Like, Shared Facebook

Tích hợp Google Analytics

Môi trường chạy Microsoft Window Server 2012 hoặc cao hơn. IIS 7.5, cao hơn

Ngôn ngữ lập trình: C#, ASP.Net

Database SQL Server 2016



STT

01 8,100,000

02 1,000,000

03
250,000 --> 

830,000

04
250,000 --> 

480,000

Chi phí web thuê dạng cloud

STT

01 2,700,000

02
250,000 --> 

830,000

03
250,000 --> 

480,000

1. Phương thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt theo các bước sau

    - Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hệ thống được nghiệm thu.

2. Tài khoản thanh toán

    - Chủ TK: Công Ty TNHH Giải Pháp Tiên Khanh

    - Số TK: 88660289 - Ngân Hàng ACB Chi Nhánh Nguyễn Văn Trỗi 

4. Bảo hành - bảo trì

    - Hệ thống được bảo hành và miễn phí hosting 1 năm.

    - Thời điểm bảo hành sẽ được bắt đầu tính từ ngày nghiệm thu dự án.

Chi phí domain năm đầu (nếu KH chưa có domain)

Chi phí domain hàng năm từ năm thứ 2 trở đi (nếu KH chưa có domain)

Mr. Phạm Văn Tiên

Email: tienpv@tks.com.vn

DD: 0909221013

Chi phí thuê website / năm

Chi phí làm website

Chi phí hosting và bảo trì hàng năm

Chi phí domain năm đầu (nếu KH chưa có domain)

Chi phí domain hàng năm từ năm thứ 2 trở đi (nếu KH chưa có domain)


