
A. CẤU TRÚC WEBSITE (SITEMAP) 

 
Các tiện ích khác kèm theo hệ thống: 

 Thống kê khách truy cập 

 Tối ưu hóa URL để website thân thiện với các website tìm kiếm. 

 Các Plugin share cộng đồng: Facebook, Google  

B. MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG WEBSITE 

1. TRANG CHỦ 

Các nội dung thể hiện ở đây được hiểu là những phần thông tin sẽ được hiển thị trên trang chủ 

website, cách hiển thị và vị trí được thiết kế cho phù hợp yêu cầu doanh nghiệp. 

a. Hệ thống menu thân thiện và logic, dễ dàng truy cập vào các trang trong được 

phân bổ chính phụ theo vùng chức năng cụ thể. 

b. Banner Slide images giới thiệu về lĩnh vực chính của website.  

c. Hiệu ứng banner sinh động giúp cho trang web them thu hút người xem. 

d. Hitcounter (đếm số người truy cập website) 

e. Hình ảnh kèm mô tả các bài viết nổi bậc của website 

Nhấn mạnh 

- Thiết kế giao hiện đại, đạt tính thẩm mỹ cao, tuân thủ các màu sắc chủ đạo. 

- Màu sắc mạnh, ấn tượng với người xem về hình ảnh của website. 

 

2. GIỚI THIỆU 

 Giới thiệu về sự hình thành và phát triển của công ty Tân Hưng Phú  

o Mỗi danh mục có phần tiêu đề và giới thiệu sơ lược về nội dung. 

 Số lượng bài tin không giới hạn, sắp xếp theo ngày cập nhật hoặc do thứ tự được 

admin quy định. 

o Thông tin này bao gồm tiêu đề, hình ảnh và nội dung.  
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Chức năng quản trị cho admin: Công cụ soạn thảo, chỉnh sửa nội dung bài viết  

 

3. SẢN PHẨM 

Sản phẩm được liệt kê theo từng cấp danh mục.  

o Mỗi danh mục có phần giới thiệu về từng loại sản phẩm kèm hình ảnh 

o Mỗi sản phẩm thuộc một danh mục.  

Thông tin sản phẩm bao gồm: 

o Mã sản phẩm 

o Tên sản phẩm 

o Hình ảnh của sản phẩm (Hiển thị mô tả ngắn của sản phẩm khi rê chuột vào) 

o Thông tin chi tiết về sản phẩm (thể hiện bằng text) 

o Giá sản phẩm (Liên hệ với công ty) 

o Có phần xem nhanh trên list 

Chức năng quản trị cho admin: Công cụ soạn thảo, chỉnh sửa thông tin, bật tắt trên website. 

4. TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN 

 Admin có thể cập nhật nhiều sự kiện của công ty 

 Mỗi bài viết được thể hiện dưới dạng text, có kèm một hình ảnh. 

Chức năng quản trị cho admin: Công cụ soạn thảo, chỉnh sửa tin 

 

5. LIÊN HỆ 

Bao gồm:  

 Thông tin liên hệ công ty 

 Form liên hệ 

 Bản đồ chỉ đường: Google map 

 


