Công ty TNHH MTV Phần Mềm IONSITE
Địachỉ : 199 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng
SĐT: 0912.94.74.99
MST: 0401632239

DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ TỐI ƯU WEBSITE
STT

HẠNG MỤC

CHỈ TIÊU

GIẢI THÍCH

HOSTING & DOMAIN
1

Sửa chữa vận hành , xử lý các
sự cố phát sinh 24/7

Hằng ngày

Đảm bảo vận hành ổn định các chức năng
trên website

2

Sao lưu dữ liệu trên website
phục hồi dữ liệu khi có sự cố

Hằng ngày

3

Xử lý các sự liên quan đến
hosting và domain, xử lý các sự
cố hosting , domain

Hàng ngày

Trong trường hợp server máy chủ của
khách hàng không đặt ở IONSITE mà đặt
tại một đối tác thứ 3 (Matbao.net, vdata,
Digistar, nhanhoa, vmms, v.v), IONSITE chỉ
có trách nhiệm thông báo cho khách hàng
khi xảy ra sự cố để khách 4. hàng thông
báo lại bên đối tác thứ 3 hỗ trợ khắc phục.

CẬP NHẬT NỘI DUNG WEBSITE
4

Cập nhật nội dung do doanh
nghiệp cung cấp (thay đổi
thông tin hành chính website)

Khi có yêu cầu

Giữ nguyên nội dung được cung cấp.
Không chịu trách nhiệm biên tập lại nội
dung, câu chữ.

5

Cập nhật, đăng tảithông tin bài
viết lên website

15 bài/ tháng

Chỉnh sửa bài viết cho phù hợp bố cục
website

7

Biên soạn nội dung tin tức sản

Khi có yêu cầu

phẩm Cập nhật các tin tức liên quan tới
ngành nghề, sản phẩm, … (trích dẫn từ các
nguồn uy tínvà có chỉnh sửa nội dung)

TỐI ƯU HÓA BÀI VIẾT VỚI CÔNG CỤ TÌM KIẾM GOOGLE
8

Tối ưu các bài viết trên web
của bạn thân thiện với Google

Hàng ngày/cho tất
cả các bài viết

Các bài viết trên website của bạn sẽ được
chúng tôi điều chỉnh cách viết để thân
thiện với thuật toán tìm kiếm của Google
nhất mà vẫn không làm thay đổi nội dung
bài.

9

Kiểm tra bố cục giao diện
website

Có

Chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo lỗi bố
cục giao diện website để người dùng thuận
lợi và thoải mái hơn trong quá trình sử
dụng các chức năng website. Đây là một
trong những tiêu chí Google đánh giá chất
lượng website của bạn.
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10

Phân tích lượng truy cập vào
website bằng công cụ Google
Analytics

Báo cáo gửi hàng
tuần

Chúng tôi báo cáo chuyên sâu lượng truy
cập vào website của bạn: Đến từ đâu, số
lượng bao nhiêu, ở lại website bao lâu, đọc
trang nào nhiều, rời website khi nào, ở đâu
v..v từ đó chúng tôi sẽ tư vấn những thay
đổi cần thiết để tăng chất lượng website.

11

Kiểm tra các link liên kết tới
webiste

Có

Chúng tôi báo cáo chuyên sâu lượng truy
cập vào website của bạn: Đến từ đâu, số
lượng bao nhiêu, ở lại website bao lâu, đọc
trang nào nhiều, rời website khi nào, ở đâu
v..v từ đó chúng tôi sẽ tư vấn những thay
đổi cần thiết để tăng chất lượng website.

12

Hỗ trợ các độc giả gõ sai địa chỉ
website của bạn (thiết lập
trang lỗi 404)

Có

Tùy chỉnh này đưa độc giả gõ sai/tìm kiếm
sai địa chỉ website của bạn tới một trang
trung gian do chúng tôi xây dựng. Từ trang
này độc giả sẽ được hướng dẫn về lại
webiste của bạn.

13

Thiết kế banner

2 banner / tháng

Một banner không được phép chỉnh sửa
quá 3 lần.

Báo cáo số lượng truy cập
website

Hằng tuần

BÁO CÁO
14

Chi phí: 250.000 VNĐ / tháng
Với dịch vụ chăm sóc nội dung website của IONSITE, chúng tôi tin chắc răng website
của bạn sẽ được khai thác một cách hiệu quả.
 Hỗ trợ SEO từ khóa thương hiệu của công ty hoặc doanh nghiệp
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