Thiết kế web doanh nghiệp

Dịch vụ thiết kế website doanh nghiệp - Chúng tôi hân hạnh gửi tới quý khách hàng gói thiết kế
website dành cho giới thiệu, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Với những tính năng sẵn có của một
trang web giới thiệu công ty, hình ảnh, video, tin bài...sống động, dễ dàng chỉnh sửa. Thời gian thiết
kế nhanh chóng, quản lý website dễ dàng, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng, tính tùy biến website
cao cấp...

Tính năng chính của website giới thiệu công ty:
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Phân loại chủ đề, đầu mục, menu không giới hạn theo nhu cầu thực tế của công ty.
Hiển thị thông tin theo dạng tiêu đề, hình ảnh minh họa, video, nội dung tóm tắt.
Đăng tải thông tin không giới hạn.
Nội dung chi tiết của mỗi bài viết có liên kết đến các bài viết liên quan cùng thể
loại.
Tự động tạo tiêu đề, mô tả cho mỗi trang web để thích ứng với các công cụ tìm
kiếm.
Thông tin phản hồi của khách hàng tự động gửi email về cho người quản trị web.
Các chức năng khác:
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Chèn banner, logo quảng cáo, trao đổi logo, video giới thiệu không giới hạn.
Thông tin tỷ giá ngoại tệ, dự báo thời tiết, thị trường chứng khoán, giá vàng.
Thống kê truy cập.
Hỗ trợ trực tuyến.
Sửa thông tin bản quyền.
Tạo tiêu đề website, mô tả, từ khóa cho website.
Thích hợp với công cụ tìm kiếm:
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Tạo sitemap cho máy tìm kiếm khi có dữ liệu thay đổi.
Tạo tiêu đề trang web thích hợp với công cụ tìm kiếm.
Tự động tạo nội dung mô tả của trang web thích hợp với công cụ tìm kiếm, rất
thuận tiện cho dịch vụ SEO
Các thẻ heading, hình ảnh trên trang web được tạo theo chuẩn của các công cụ tìm
kiếm.
URL thân thiện, thuận tiện khi áp dụng dịch vụ SEO.
Sơ đồ trang web để thuận tiện cho khách truy cập nội dung website.

Ngoài ra tính tùy biến của trang web rất cao, quý khách có thể tự thay đổi thông tin bài
viết, xóa bài, thêm bài, thêm hình ảnh, chỉnh sửa menu...Giao diện quản trị thân thiện,
giao diện tiếng Việt

Trang 1 / 1

