Tài liệu kỹ thuật

Quản lý tài liệu

Phát triển Website

PHÁT TRIỂN WEBSITE
10 lý do doanh nghiệp bạn nên có một website

Thiết kế Catalog

1. Tăng doanh số bán hàng vì bạn có thể giới thiệu ngành kinh doanh, dịch vụ
hoặc sản phẩm cho hàng triệu khách hàng tiềm năng.

2. Tiết kiệm rất nhiều chi phí truyền thông và hành chính: Bạn cập nhật website với

các tin tức mới nhất của doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn và rẻ hơn nhiều so
với truyền thông in ấn.
3. Liên kết website với các chiến dịch quảng cáo khác và do đó nâng cao hiệu quả
của quảng bá thương hiệu ra công chúng.
4. Quảng cáo và quảng bá công ty trên mạng internet 24 giờ trong ngày và 365 ngày
trong năm.
5. Doanh nghiêp của bạn sẽ có thêm một kênh kinh doanh hiệu quả.
6. Dễ dàng và rẻ hơn khi thay đổi nội dung thông tin doanh nghiệp so với truyền
thông in ấn. Hệ thống quản lý nội dung được áp dụng để bạn có thể cập nhật bất
kỳ phần nào của website vào bất kỳ khi nào bạn muốn.
7. Bạn có thể dễ dàng làm kinh doanh với các khách hàng trong nước và quốc tế.
8. Cạnh tranh với các công ty khác trong phân khu thị trường của bạn.
9. In địa chỉ trang web của doanh nghiệp trên danh thiếp để nâng cao hình ảnh
chuyên nghiệp của công ty.
10. Kết nối thương mại với các công ty khác và xây dựng mối quan hệ kinh doanh tốt
hơn cả trong nước và quốc tế.

Chọn TANNER là nhà cung cấp dịch vụ và đối tác tin cậy!

Phát triển phần mềm

Vẽ kỹ thuật

Chế bản điện tử

Phát triển dữ liệu

Tích hợp hệ thống

Quản lý dịch thuật

TANNER đảm bảo website của bạn :
Cá nhân hóa: Chúng tôi xem xét thương hiệu, sản phẩm và các nhóm độc giả mục tiêu khi thiết kế
trang web cho bạn để đảm bảo rằng trang web là diện mạo độc nhất của riêng công ty bạn. Chúng
tôi lắng nghe nhu cầu của bạn để tạo ra một trang web có tính cá nhân hóa, chứ không phải những
trang web quá thông dụng khác trên mạng.

Thân thiện với người dùng: Chúng tôi đảm bảo trang web của bạn dễ sử dụng, kể cả đối với
người truy cập có khiếm khuyết về thị lực và thính lực. Chúng tôi sẽ cân nhắc tất cả các khả năng mà
khách hàng của bạn có thể trình duyệt trang web của công ty bạn trên bất kỳ thiết bị nối mạng nào
từ máy tính cá nhân đến máy tính bảng.
Đúng chức năng và hấp dẫn: Chúng tôi sử dụng Photoshop, Tablets, Adobe Illustrator, HTML,
Joomla, Web-Edition, cùng công nghệ tiên tiến và tối ưu nhất để thiết kế cho bạn một trang web hấp
dẫn và đúng chức năng.

Đa ngôn ngữ: Đội ngũ biên tập viên chuyên nghiệp, có chuyên môn cao và kinh nghiệm hơn 25
năm trong lĩnh vực Quản lý dịnh thuật sẽ cung cấp cho bạn chất lượng dịch thuật trang web cao với
độ chính xác, dễ hiểu, bố cục và dàn trang thống nhất với nội dung nguồn.

Tư vấn kinh doanh

Tư vấn “Văn phòng Xanh“

PHÁT TRIỂN WEBSITE
Quy trình của chúng tôi

BƯỚC 1: TRƯỚC KHI ĐÁNH GIÁ
* Bạn nhận được bản điều tra thu thập thông tin liên
quan đến thương hiệu, sản phẩm cũng như nhóm khách
hàng mục tiêu của công ty bạn.
* Chúng tôi trực tiếp gặp bạn để thảo luận về phản hồi
của bản điều tra.

BƯỚC 2: PHÂN TÍCH

Các dịch vụ phát triển trang
web của TANNER bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Dịch vụ quản lý dịch thuật đa ngôn ngữ
Thiết kế đồ họa
Phát triển trang web
Web-hosting
Bảo trì trang web
Nâng cấp trang web hiện tại

* Chúng tôi phân tích sâu hơn các yêu cầu của bạn
* Chúng tôi xây dựng 3 mẫu bố cục thiết kế đồ họa cho
trang web công ty bạn.

BƯỚC 3: THỰC HIỆN
* Chúng tôi xây dựng cấu trúc trang web của bạn dựa
trên bố cục đã được chọn.

Lợi thế của bạn:
• Trang web chất lượng cao và tuyệt
đối bảo mật
• Trang web ứng dụng công nghệ
tiên tiến nhất
• Trang web được xây dựng bởi đội

* Chúng tôi chạy thử trang web của bạn trên những
bộ trình duyệt web thông dụng nhất như Internet Explorer, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari and
Opera. Chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ lỗi kỹ thuật nào .
Công ty TNHH TANNER Việt Nam.

BƯỚC 4: BÀN GIAO TRANG WEB

43D/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

* Chúng tôi chạy kiểm tra lại trang web tại công ty bạn

Tel. +84 8 3997-3452

* Chúng tôi bàn giao trang web cho bạn đúng hẹn.

salesvn@tanner.de

* Chúng tôi đào tạo nhân viên quản trị mạng cho bạn

Fax. +84 8 3997-3465
www.tanner.vn

