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Thiết kế lại website bởi Ngọn Hải Đăng giao diện đẹp,chuẩn seo google

 

Tổ chức - doanh nghiệp của bạn đã xây dựng website, website của bạn đã đi vào hoạt
động trong thời gian khá dài, và bạn muốn:

* Tự cập nhật các thông tin mới, loại bỏ các thông tin cũ không còn giá trị 
* Tự điều chỉnh lại bố cục, cấu trúc của website 
* Thay đổi giao diện mới cho website. Ví dụ: thay bộ giao diện mới trong dịp lễ, Tết... 
* Mở rộng quy mô hoạt động.

Ví dụ: tăng thêm khối lượng nội dung, chủng loại thông tin, ngôn ngữ, ... 
* Bổ sung thêm chức năng mới. Ví dụ: mở rộng thành website bán hàng trực tuyến, thêm
chức năng hỗ trợ khách hàng trực tiếp và gián tiếp, tổ chức giao lưu trao đổi với cộng
đồng, 
            Khi đó bạn không thể thực hiện được những nhu cầu phát sinh hoặc buộc phải trả
thêm chi phí, thậm chí là lớn hơn chi phí xây dựng website ban đầu để thoả mãn các nhu
cầu này, là vì:
           Công nghệ sử dụng cho website của bạn đã lạc hậu, & bạn buộc phải tìm hiểu
thêm nhiều kiến thức về kỹ thuật để cập nhật nội dung cho website. 
           Phần mềm quản trị nội dung bạn đang sử dụng cho website không có khả năng
cho phép bạn tự thay đổi bố cục hay cấu trúc website hoặc chỉ cho phép bổ sung thêm
một số lượng rất hữu hạn. 
         Bạn phải trả thêm chi phí để có thêm cảc tính năng bổ sung, thậm chí còn lớn hơn
nhiều so với chi phí xây dựng và duy trì website để có được thêm các tính năng này. Lý do
là vì đơn vị triển khai website của bạn không có đủ nhân sự hay chất lượng nhân sự
không đủ tốt để đáp ứng với nhu cầu của bạn, thậm chí là họ không có khả năng sửa đổi
hệ thống phần mềm cũ (có thể là do nhân sự có khả năng đã rời bỏ khỏi đơn vị cung ứng
hoặc phần mềm đang chạy cho website của bạn là một phần mềm mã nguồn mở mà đơn
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vị cung ứng không đủ khả năng tìm hiểu và chỉnh sửa) 
.. hoặc có thể vô vàn lý do khác ....
       Do vậy, Công Ty NGỌN HẢI ĐĂNG cung cấp dịch vụ nâng cấp & thiết kế lại
website khi tổ chức - doanh nghiệp của bạn có nhu cầu thay đổi công nghệ, giao diện,
quy mô, phần mềm quản trị hay tính chất thông tin của website mà các đối tác cung ứng
cũ không thể đáp ứng được.

Các dịch vụ nâng cấp & thiết kế lại website bao gồm:
·           Nâng cấp từ website tĩnh sang website động
·         Nâng cấp website thông thường sang website bán hàng
·         Nâng cấp website thông thường với Công nghệ Cổng thông tin tích hợp (Portal)
·         Nâng cấp các module của phần mềm quản trị.
·         Tích hợp thêm các module cho phần mềm quản trị.

Khi không thể cập nhật được nội dung hay khi muốn thay đổi website, hãy liên hệ ngay 
với chúng tôi để yêu cầu sử dụng dịch vụ, để cảm nhận sự khác biệt và hiệu quả

- Điều chỉnh lại bổ cục, màu sắc, cấu trúc của website.

- Thay đổi giao diện mới cho website, thay đổi các benner quảng cáo.

- Mở rộng quy mô hoạt động.

- Thêm các modul mới

- Công ty bạn mới đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mới.

- Nơi lưu trữ hosting không ổn định, website thường xuyên gặp trục trặc.

- Hệ thống Email chạy không ổn định, không gửi hoặc không nhận được, hoặc
lúc gửi được lúc không.

- Bổ sung thêm chức năng mới giúp trang website của bạn phong phú.

- Website của bạn chưa hoàn chỉnh, còn lỗi một số chỗ, không cập nhật được dữ
liệu.
........Quý khách muốn cập nhật thêm một chi nhánh mới, một văn phòng mới.......

Khi Quý khách muốn thiết kế lại website hoặc nâng cấp web, hãy liên hệ với
Công ty chúng tôi để chúng tôi giúp việc kinh doanh của Quý khách được hiệu
quả.

        Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
          Công ty TNHH Ngọn Hải Đăng 2002 - 2029. 
  ĐC : 26/4A2 Nguyễn Văn Quá , Phường Đông Hưng Thưân, Quận 12, TP.HCM, Việt
Nam.

       ĐT: 08.62565336 (Thuý Nga)- 08.35045212 - Hotline : 093 8 497 012 ( Anh Hải)
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