Sản phẩm & Dịch vụ

Dịch vụ thiết kế Website

Với khả năng mở rộng và kết nối không hạn chế của Internet và Web, xu thế của thế giới ngày
nay là mọi hệ thống thông tin đều hướng đến môi trường mạng, Internet và Web. Website đang
ngày càng trở nên một yếu tố đặc biệt quan trọng có thể ảnh hưởng đến nhận thức của mọi
người về hình ảnh, giá trị và năng lực tổ chức - doanh nghiệp của bạn.

Dịch vụ nâng cấp và thiết kế lại Website

Bạn đã xây dựng website, và website đã đi vào hoạt động trong thời gian khá dài, và bạn muốn
cập nhật nội dung hay bổ sung thêm một số tính năng nhưng 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.

Dịch vụ cập nhật và bảo trì Website

Website là bộ mặt, là hình ảnh của tổ chức - doanh nghiệp của bạn trên mạng Internet toàn
cầu. Và hàng ngày có rất nhiều đối tác, nhà đầu tư, khách hàng đến thăm website của bạn để
tìm hiểu thông tin về tổ chức - doanh nghiệp, về sản phẩm - dịch vụ. Họ sẽ không bao giờ quay
trở lại nếu website của bạn không có thông tin hữu ích, không có thông tin mới, và tệ nhất là các
yêu cầu thông tin/nghiệp vụ được họ gửi đi rồi mà không có người trả lời.

Dịch vụ tối ưu Website

Sau khi website được xây dựng xong và đi vào hoạt động, doanh nghiệp thường đặt nhiều kỳ
vọng website truyền tải được thông tin đến đối tượng khách hàng mục tiêu, quảng bá thương
hiệu/hình ảnh và thúc đẩy mạnh hơn hoạt động kinh doanh - bán hàng. Tuy vậy, không phải
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website nào cũng hoàn thành được mục tiêu và đạt được mong muốn đã đề ra.

Dịch vụ quảng bá Website

Tại sao cần quảng bá website? Vì chỉ có quảng bá website, thì những khách hàng tiềm năng
của bạn, những người sử dụng Internet mới biết đến website của bạn, biết đến dịch vụ và sản
phẩm mà bạn cung cấp.

Dịch vụ lưu trữ Website ( Hosting )

Để đảm bảo hệ thống website của các khách hàng hoạt động ổn định, tốc độ cao và bảo mật,
Hanoi Software JSC xây dựng quy trình, lựa chọn các giải pháp lưu trữ và bảo mật, tiến hành
xây dựng hệ thống máy chủ và các giải pháp lưu trữ hoặc lựa chọn các đối tác cung cấp dịch
vụ lưu trữ và đường truyền phù hợp.
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