
 

CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM 
Địa chỉ : Tầng 5, Số 23 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại : 04 3562 6296   -   Fax : 04 3562 6298 
Website : http://www.vmms.vn   -   Email : info@vmms.vn 

ĐỀ ÁN THIẾT KẾ WEBSITE  
(Xây dựng hệ thống website) 

Kính gửi:......................................................................................................................................................... 

Sau khi xem xét nhu cầu của Anh và khả năng thiết kế xây dựng website của VMMS,  chúng tôi xin gửi tới 

quý Công ty bảng Đề án thiết kế xây dựng website như sau::  

1. Mục đích thiết kế: 

Việc thiết kế Website sau khi ứng dụng phải đạt mục đích như sau: 

 Cung cấp các thông tin giới thiệu của doanh nghiệp, giới thiệu về dịch vụ, sản phẩm, các đối tác của 
doanh nghiệp… 

 Website phải thực sự hướng tới đối tượng Khách hàng và người truy cập, dễ dàng hơn trong việc tìm 
kiếm thông tin về doanh nghiệp trên các phương tiện có kết nối Internet. 

 Website đảm bảo thông tin nhanh chóng, rõ ràng, đầy đủ tới khách hàng về Dịch vụ của doanh nghiệp. 
Từ đó tạo nên các hiệu ứng thu hút sự chú ý của khách hàng đối với doanh nghiệp. 

 Website phải thực sự được nhiều người biết đến thông qua các trang tìm kiếm trên Internet như: 
Google, Yahoo, Msn… Qua các trang tìm kiếm khách hàng có thể dễ dàng tìm được thông tin chi tiết 
về doanh nghiệp bằng các từ khóa (Keyword) tìm kiếm khác nhau như: Tên công ty, tên dự án, lĩnh 
vực kinh doanh, dịch vụ… 

2. Giải pháp đề xuất 
a) Giải pháp nội dung 

- Thể hiện được những thông tin, năng lực, thế mạnh, dự án, hình ảnh về doanh nghiệp. 

- Truyền tải các thông tin về dịch vụ của doanh nghiệp đến người truy cập một cách đầy đủ và dễ 
dàng nhất. 

3. Giải pháp công nghệ 

- Công nghệ Web 2.0, có thể vận hành từ xa, giúp người quản trị có thể thao tác quản trị website bất 
cứ lúc nào, tại bất kỳ đâu có kết nối mạng Internet. 

- Thiết kế động về mặt nội dung, cho phép thay đổi thông tin, bổ sung các chuyên mục, thay đổi cập 
nhật dữ liệu cả bằng chữ lẫn hình ảnh mà không cần sự giúp đỡ của các chuyên gia kỹ thuật. 

- Dễ dàng bảo trì và nâng cấp cũng như phát triển trong tương lai. 

- Hỗ trợ nhiều trình duyệt Web khác nhau như: Google Chrome,Internet Explorer, Fife Fox, Mozilla… 

- Hệ thống đảm bảo độ an toàn và bảo mật thông tin, quyền hạn sử dụng và khai thác hệ thống 
người dùng. 

3. Nội dung báo giá 
A. Dự toán kinh phí xây dựng website  



STT Hạng mục Thành tiền  
(VNĐ) 

1  

Thiết kế giao diện website 

- Thiết kế giao diện trang chủ. 

- Thiết kế giao diện trang trong chi tiết. 

1.500.000 

2  

Module Quản lý nội dung website 

Hiển thị các nhóm chuyên mục tin, các tin mới nhất của từng chuyên mục, 
các tin tiếp theo. 

500.000 

3  

Module Thể loại nhạc 

- Quản lý thể loại nhóm nhạc của đơn vị không hạn chế. Các nhóm được 
phân loại theo các nhóm nhạc và không hạn chế. Nhóm thể loại phân loại 
theo các loại: thể loại nhạc, phân theo album nhạc, danh sách nhạc hot 
nhất tiêu biểu trong tháng...  

- phân loại top nhạc nghe nhiều, top nhạc download nhiều nhất. 

4.500.000 

4  

Module giỏ hàng 

- Quản lý danh sách sản phẩm khách hàng chọn thêm vào giỏ của khách 
hàng không hạn chế.  

- Đơn giá từng mặt hàng trong giỏ hàng 

- Thành tiền, Tổng tiền của các mặt hàng đã chọn mua.  

-Thông tin được gửi vào hệ thống phần mềm của quản trị, gửi email của 
người có trách nhiệm, cập nhật tức thời cho người quản trị. 

1.000.000 

5  

Module Liên hệ 
- Thông tin liên hệ của công ty, bao gồm các thông tin về công ty, địa chỉ, 
điện thoại, fax, email… 

- Form liên hệ, phản hồi. Sau khi người dùng khai báo xong, thông tin sẽ 
được gửi vào mail cấu hình trong quản trị. 

500.000 

6  
Module Quảng cáo 
Cho phép đặt Logo, Banner quảng cáo với các vị trí như đã thảo luận, đề 
xuất. Định dạng file bao gồm cả ảnh và flash. 

1.000.000 

7  
Module Tìm kiếm 
Tìm kiếm thông tin, tin tức theo từ khóa trên website 

500.000 

8  

Module đăng ký thành viên 

- Hiển thị thông tin đăng nhập thành viên. 

- Hiển thi module đăng ký thành viên mới . 

- Hiển thông tin tài khoản 

- Hiển thị các danh mục thông tin admin 

1.000.000 

9  
Module Hỗ trợ trực tuyến 
Cho phép hỗ trợ trực tiếp khách hàng qua Yahoo, Skype. 

Miễn phí 

10  Xây dựng module quản trị thông tin với các chức năng: Miễn phí 



 Quản lý Cấu hình hệ thống 

 Quản lý Người dùng, phân quyền hệ thống 

 Quản lý Menu 

 Quản lý Chuyên mục thể loại nhạc 

 Quản lý nhạc theo chuyên mục 

 Quản lý Hỗ trợ trực tuyến 

 Quản lý phản hồi từ khách hàng 

 Quản lý Hình ảnh quảng cáo 

11  Bảo trì website trong 12 tháng Miễn phí 

Tổng cộng 10.500.000 VND 

B. Kế hoạch xây dựng website 

STT Hạng mục Thời gian Ghi chú 

1.  Khảo sát và thu thập dữ liệu 01 ngày  

2.  Hoàn thiện giao diện + Duyệt 03 ngày  

3.  Xây dựng các module chức năng 06 ngày  

4.  Xây dựng module Quản trị hệ thống 03 ngày  

5.  Hướng dẫn sử dụng, quản trị website 01 ngày  

6.  Nghiệm thu sản phẩm 01 ngày  

Tổng thời gian dự kiến hoàn thành: 15 ngày  

7.  Bảo hành miến phí website (Kể từ ngày nghiệm thu) 12 tháng  

3. Kinh nghiệm triển khai (Khách hàng tiêu biểu) 
STT Đơn vị Sản phẩm Website 

1.  BQL Trung ương các Dự án Thủy Lợi (CPO) – Bộ NN&PTNT Webiste + Websiste App http://cpo.vn   

2.  TT Truyền Thông Giáo dục sức Khoẻ Trung Ương - Bộ Y Tế Websiste  http://t5g.org.vn  

3.  Tạp Chí Y Học Thực Hành - Bộ Y Tế Websiste http://yhth.vn  

4.  Tòa nhà cao ốc  Thăng Long Tower Website  http://thanglongtower.com/ 

5.  Tòa nhà cao ốc Royalcity Website http://www.royalcity.com.vn/ 

6.  Sở y tế Hà Nội Website http://soyte.hanoi.gov.vn  

7.  Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng Website http://giaiphong.com.vn  

8.  Công ty xây dựng công trình 507 Website  http://cienco507.vn  

9.  Công ty CP Xây dựng Thương mại và Đào tạo 8 (CIENCO 8) Website http://ctat8.vn/  

10. Công ty Cổ phần Tân Hùng Phú Webiste http://nhadat04.vn  

11. Công ty TNHH Tư vấn và Dịch thuật Đức Anh Websiste http://ducanhduhoc.com  

12. Trung tâm ngoại ngữ Up On  Website http://upon.vn  

13. Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Phúc Thiện Website http://ptj.vn  

 

 



 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI QUÝ CÔNG TY 

----------------------------------------------------------------- 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:  

Phụ trách  kinh doanh: Nguyễn Duy Bình  

Email: Binhnd@vmms.vn      Điện thoại:0435626296(ext 102)     Di Động:  0989960669: 

 

 


