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Tại sao phải xây dựng website? 

Nhằm quảng bá thương hiệu VTC Networks 01 cách hiệu quả và có nét nhìn toàn diện 
của khách hàng dành cho VTC Networks hiện nay. Ngoài những yếu tố đó, chúng ta khắc phục 
lại yếu tố mỹ thuật thiếu sót, lĩnh vực hoạt động, nội dụng thông tin một cách hiệu quả… nhằm 
mang lại sự thân thiện, tính chuyên nghiệp hơn và áp dụng công nghệ thiết kế mới hơn. 

Lợi ích của việc đầu tư và nâng cấp website 

- Nội dung phong phú 
- Giao diện chuyên nghiệp 
- Nâng thanh thế, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp ra toàn thế giới. Tạo ra một hệ 

thống website được thiết kế để quản lý giải pháp, tin tức, mang tính khoa học, dễ quản 
lý, dễ sử dụng, thuận tiện cho các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng xem từ website 
thiết kế mới. 

- Dễ dàng hơn trong việc cập nhật và quản lý nội dung website do công nghệ web mới 
nhất. 

 
Nội dung đầu tư website VTC Networks: 
 

- Nội dung sẽ được thể hiện trên 2 ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt 
- Nội dung chính: nội dung này sẽ được thiết kế theo hướng mở, nhằm thuận tiện cho 

việc mở rộng nội dung trong tương lai 
o Giới thiệu / About us: nhằm giới thiệu đến khách hàng hiểu rõ về VTC Networks, 

nhiệm vụ, năng lực của chúng ta cũng như địa chỉ liên hệ. 
o Tin tức / News: trình bày các thông tin sự kiện của VTC Networks hay các bản 

tin công nghệ mới. 
o Giải pháp / Solutions: giới thiệu đến các khách hàng những giải pháp mà VTC 

Networks có khả năng cung cấp hiện nay. 
o Sản phẩm & Dịch vụ / Products & Services: giới thiệu đến các khách hàng 

những sản phẩm mà VTC Networks sẽ cung cấp, đồng thời những dịch vụ sau 
quá trình cung cấp đến các khách hàng nhằm thể hiện việc chăm sóc chuyên 
nghiệp của VTC Networks. 

o Hỗ trợ / Supports: công cụ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất qua email hoặc điện 
thoại và các tools, ebooks, … nhằm cho khách hàng tải về hay đường link đến 
các đối tác của VTC Networks 

- Ngôn ngữ lập trình: PHP hoặc ASPX 
- Màu sắc chủ đạo: 3 gam màu của logo. 

 
Yêu cầu kỹ thuật của website: 
 

- Màu chủ đạo sẽ dựa vào màu cam của logo VTC Networks hoặc màu xanh dương nhạt 
- Thiết kế chuyên nghiệp và sang trọng (có kèm banner động để quảng cáo sản phẩm 

hay loại hình dịch vụ mới ngoài trang chủ) 
- Hình thức thể hiện nội dung bố trí dựa vào website của www.cisco.com  

http://www.cisco.com/�
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- Yêu cầu cần thiết: 
o Html được viết theo web 2.0 
o Tùy chọn ASPX hoặc PHP đối với đối tác (quan trọng tương thích với Hosting sử 

dụng công nghệ mới) 
 
 


