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THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ
CÁC CHỨC NĂNG CỦA WEBSITE
Kính gửi: Quý khách hàng !
Lời đầu tiên, chúng tôi xin cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi.
Sau đây là thông tin chi tiết về các chức năng website mà chúng tôi thiết kế.
Thông tin này được gửi kèm hợp đồng thiết kế website và bảng giá.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0967 09 0008
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vu@letovu.com

Trang chủ

Nội dung

1

Hiển thị logo công ty

2

Menu website đa cấp (tối đa 3 cấp)

3

Slide giới thiệu (không giới hạn hình ảnh)

4

Trang giới thiệu - Giới thiệu doanh nghiệp

5

Trang tin tức – Tin tức sự kiện mới

6

Trang liên hệ - Thông tin liên hệ

7

Trang thông tin sản phẩm, dịch vụ

8

Tiêu đề chính - Có chèn từ khóa

9

Thông tin các lĩnh vực hoạt động

10

Thông tin các sản phẩm đang kinh doanh

11

Ý kiến khách hàng, kèm hình ảnh, số điện thoại

12

Hiển thị các tin tức mới nhất

13

Hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ,…

14

Khối thông tin nổi bật
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Thiết kế

0967 09 0008

15

Thông tin liên hệ

16

Bản đồ Google Map

17

Màu sắc chủ đạo do do khách hàng lựa chọn

18

Giao diện Responsive – tương thích đa thiết bị

19

Chức năng Contact form: liên hệ, đặt lịch,…

20

Chức năng Call now – Gọi điện thoại nhanh

21

Chức năng Social Share – Chia sẽ lên mạng xã hội
như Facebook, Twitter,…

22

Tích hợp mã Facebook Pixel, Google Analytics

23

Nhúng trang Facebook dưới chân trang

24

Tổng kết nhanh số lượng bài viết, trang

25

Tổng kết nhanh các hoạt động trên trang

26

Soạn thảo nhanh bài viết – viết nháp

27

Tùy chỉnh hiển thị - tắt các báo cáo

28

Tùy chỉnh vị trí các báo cáo

29

Thêm mới, sửa, xóa bài viết

30

Thống kê số lượng bài viết, tác giả

31

Lọc bài viết theo chuyên mục, thời gian

32

Phân chuyên mục cho bài viết

33

Phân từ khóa cho bài viết

34

Chèn ảnh đại diện cho bài viết

35

Khung soạn thảo: im đậm, in nghiên, màu sắc, tạo
danh sách, chèn ảnh, chèn video, tạo trích dẫn, căng
chỉnh dòng, chèn ký tự đặc biệt, xóa định dạng,…

36

Hẹn giờ đăng bài viết

37

Tự động sao lưu trong lúc viết

38

Tạo ra nhiều bản nháp trong lúc viết

39

Tùy chỉnh đường dẫn tĩnh (URL)

40

Thêm mới, sửa, xóa chuyên mục

41

Tạo chuyên mục nhiều tầng

42

Tùy chỉnh đường dẫn tĩnh (URL)

CHỨC NĂNG BÊN TRONG

1

2

3

Thông tin nhanh

Quản lý bài viết

Quản lý chuyên mục
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5

6

7

8

Quản lý thẻ - từ khóa

Quản lý trang

Quản lý hình ảnh, video

Quản lý thành viên

Quản lý slide
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43

Thống kê số lượng chuyên mục

44

Thống kê số lượng bài viết trong chuyên mục

45

Thêm mới, sửa, xóa từ khóa

46

Tùy chỉnh đường dẫn tĩnh (URL)

47

Thống kê số lượng thẻ - từ khóa

48

Thống kê số lượng bài viết dùng thẻ - từ khóa

49

Thêm mới, sửa, xóa trang

50

Thống kê số lượng trang, tác giả

51

Lọc trang theo thời gian

52

Chèn ảnh đại diện cho trang

53

Khung soạn thảo: im đậm, in nghiên, màu sắc, tạo
danh sách, chèn ảnh, chèn video, tạo trích dẫn, căng
chỉnh dòng, chèn ký tự đặc biệt, xóa định dạng,…

54

Hẹn giờ đăng trang

55

Tùy chỉnh đường dẫn tĩnh (URL)

56

Thêm, sửa, xóa hình ảnh trên website

57

Thống kê số lượng hình ảnh, tác giả

58

Chỉnh sửa hình ảnh: cắt, chỉnh tỉ lệ ảnh, xoay ảnh

59

Mô tả nội dung ảnh, video

60

Tùy chỉnh văn bản thay thế

61

Tùy chỉnh chú thích ảnh

62

Tùy chỉnh đường dẫn tĩnh (URL)

63

Tùy chỉnh thông tin cá nhân

64

Thay đổi mật khẩu tài khoản

65

Thay đổi email trong tài khoản

66

Chọn giao diện quản trị mặc định

67

Chọn ngôn ngữ hiển thị mặc định

68

Khôi phục mật khẩu

69

Thêm, sửa, xóa slide

70

Thêm hình ảnh vào slide

72

Nhúng slide vào nội dung bài viết, trang
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Các chức năng tự động

0967 09 0008

73

Chọn và tự động cắt kích cỡ hình ảnh

74

Chọn hiệu ứng chuyển slide

75

Tùy chỉnh tốc độ chuyển slide

76

Hệ thống tạo sitemap tự động
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File robots.txt

Lưu ý:
-

Trong quá trình thiết kế, tùy thuộc vào trong lĩnh vực kinh doanh của khách hàng mà các
nội dung trên trang chủ có thể thay đổi để phù hợp hơn.
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