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1. Giới thiệu
1.1. Uy tín
Với đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế website.
Chúng tôi tự hào mang đến cho quí khách hàng sản phẩm tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của
khách hàng.

1.2. Chất lượng
Chúng tôi hoạt động với tiêu chí chất lượng sản phẩm là quan trọng nhất. Chúng tôi
luôn đem đến cho quí khách hàng những sản phẩm tuyệt vời nhất.

1.3. Hiệu quả
Chúng tôi sở hữu nhiều công nghệ nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu của quí khách
hàng, nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

2. Giới thiệu về hệ thống
2.1. Phạm vi dự án
Khách hàng yêu cầu xây dựng hệ thống website.
Hệ thống website đáp ứng các tiêu chí sau:
 Giao diện: Giao diện được thiết kế theo chuẩn web 2.0, thân thiện dễ sử dụng,
tương tác cao với người dùng.
 Phong cách và màu sắc thiết kế hài hòa với mục tiêu hoạt động của quí cơ quan.
 Bố cục sắp xếp khoa học giúp người dùng dễ dàng tìm được thông tin khi sử
dụng hệ thống.
 Ngôn ngữ: website thể hiện bằng ngôn ngữ Tiếng Việt
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2.2. Các chức năng và chi phí phát triển dự án
STT
1.

2.

Chức năng trang
Trang chủ
-

Sildeshow tin tức, bài viết mới nhất

-

Hiển thị danh sách các tin tức, bài viết the chủ đề

-

Menu menu dropdown hiển thị các mục.

-

Tìm kiếm nhanh

-

Danh sách các tin tức, bài viết mới, nổi bật, xem nhiều, hỏi đáp . . .

-

Banner, flash giới thiệu sản phẩm, quảng cáo

-

Video giới thiệu

-

Hỗ trợ trực tuyến

Module Giới thiệu
-

3.

4.

5.

6.

7.

Module tin tức sự kiện
-

Hiển thị danh sách tin tức mới nhất

-

Tin tức được sắp xếp theo danh sách mới nhất lên trên.

Module sản phẩm.
-

Hiển thị danh sách sản phẩm

-

Click vào sản phẩm hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm

Module Tuyển dụng
-

Nội dung các chương trình tuyển dụng

-

Quản trị web cập nhật nội dung

Thăm dò ý kiến
-

Cho phép khách vãng lai bình chọn đánh giá theo bảng tiêu chí.

-

Bảng tiêu chí do quản trị website thêm.

Thống kê truy cập
-

8.

Bài viết giới thiệu thông tin về công ty

Thống kê lượt khách truy cập theo ngày, tháng, năm, và tổng lượt truy cập vào website

Tìm kiếm thông tin

Trang 3

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ OPTIMUS
Địa chỉ: 38/10C Mậu Thân, An Hòa, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
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9.

10.

11.

12.

-

Tìm kiếm thông tin theo từ khóa

-

Tìm kiếm nâng cao theo chủ đề trong phạm vi website

Flash banner hình ảnh
-

Banner hình ảnh đẹp mắt phía trên đầu trang website.

-

Tạo ấn tượng tốt với người xem.

Hỗ trợ trực tuyến
-

Hiển thị danh sách các nhân viên hỗ trợ trực tuyến qua yahoo hay skype

-

Hotline

Quản lý logo liên kết
-

Được phép thêm, sửa, xóa logo liên kết.

-

Thống kê số lần click vào logo của người truy cập website.

Liên hệ góp ý
-

Người dùng gởi thông tin góp ý đến với quản trị web.

-

Quản trị trả lời thông qua Email . (website hỗ trợ gởi Email)

13

Tặng 1 năm tên miền Quốc tế (.com, .net, .info, .biz)

14

Tặng 1 năm Hosting ( dung lượng 2GB, Băng thông 30GB)

15

Thời gian thực hiện

16

Chi phí

3 ngày
1,500,000 đồng
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2.3. Demo web thông tin công ty, doanh nghiệp
Qúi khách xem mẫu tại: www.thietkewebct.com

2.4. Kế hoạch xây dựng dự án
Công việc
Thu thập thông tin
Thiết kế giao diện
Sửa đổi giao diện
Dàn trang
Thiết kế dữ liệu
Lập trình ứng dụng
Chạy thử
Đưa ứng dụng lên Internet

Công việc được thực hiện
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2.5. Quản lý dự án
2.5.1. Nhân sự tham gia dự án
Quản lý
dự án

Nhóm
thiết kế

Nhóm lập
trình
PHP

Nhân viên
thiết kế

Nhân viên
lập trình

Nhóm dàn
khung HTM

Nhóm
quảng bá
website

Nhóm kiểm
tra chất
lượng

Kỹ sư kiểm tra
chất lượng

 Quản lý dự án: Chịu trách nhiệm phân công, quản lý, điều phối quá trình thực hiện
dự án
 Nhân viên phân tích hệ thống: Thực hiện việc phân tích hệ thống, thiết kế tổng thể
và viết yêu cầu thiết kế chi tiết. Nhân viên phân tích hệ thống đóng vai trò chủ yếu
trong giai đoạn phân tích và thiết kế dự án, và tham gia vào giai đoạn lập trình nếu
cần.
 Nhân viên lập trình: Lập trình và phát triển theo yêu cầu. Nhân viên lập trình sẽ
tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển và kiểm tra dự án.
 Kỹ sư kiểm tra chất lượng: Kỹ sư kiểm tra chất lượng sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra
đặc tính và sức chịu đựng của hệ thống về mặt chức năng, hiệu suất, bảo mật…Vai trò
của kỹ sư hệ thống chủ yếu tập trung vào giai đoạn kiểm tra dự án.
 Nhân viên phát thảo giao diện: Nhân viên phát triển giao diện chịu trách nhiệm
nâng cao tính thẩm mỹ của trang web dựa trên thiết kế nguyên mẫu. Vai trò của nhân
viên phát triển giao diện chủ yếu tập trung vào giai đoạn thiết kế của dự án, và phải
đáp ứng các yêu cầu, đề nghị của khách hàng.
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2.5.2. Quy trình làm việc
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3. OPTIMUS quản lý dự án như thế nào ?
Chúng tôi rất đề cao việc giao tiếp với khách hàng trong suốt quá trình thực hiện.
Những công cụ và cách thức giao tiếp có thể bao gồm:
 E-mail: theoptimus.team@gmail.com hoặc kinhdoanh@theoptimus.net
 Messenger & phone: 0939 29 7727 (Tùng) hoặc 0901 247 248 (Diễm)
 Báo cáo tiến độ dự án hằng tuần
 Thảo luận trực tiếp
Dự án được quản lý bằng hệ thống online chuyên nghiệp. Chúng tôi theo dõi sát sao
tiến độ và hiệu quả công việc từ khi dự án bắt đầu cho đến khi kết thúc. Ở bất kỳ nơi nào
trên Internet khách hàng cũng có thể theo dõi và kiểm tra tiến độ dự án. Nhằm mang lại
những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
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