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HỆ THỐNG QUẢN TRỊ WEBSITE
Giao diện quản lý và các module tích hợp trên hệ thống
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CÔNG NGHỆ DYNAMIC TOOL
Giới thiệu mô hình và công nghệ Dynamic Tool (D-Tool)

RESPONSIVE LAYOUT CSS3

HTML5

PHP MYSQL JQUERY SEO ADWORDS
PROFESSIONAL

Hình ảnh trong ấn phẩm này có thể không chính xác hoàn toàn so với mẫu thực tế do website được cập nhật và cải tiến liên tục trong suốt quá trình phát triển
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Thiết kế chuẩn SEO, tương thích Mobile, IPhone, Ipad
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DỰ ÁN WEBSITE TIÊU BIỂU
Một số dự án tiêu biểu sử dụng công nghệ Dynamic Tool
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Dynamic Tool là hệ thống Framework dùng để thiết kế và quản lý website, do đội ngũ kỹ sư 

Thương Hiệu Trực Tuyến trực tiếp nghiên cứu và phát triển mà không dựa trên bất kỳ nền 

tảng mã nguồn nào khác. Việc làm chủ công nghệ giúp toàn bộ hệ thống có độ bảo mật cao 

nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt và vận hành nhịp nhàng với hiệu suất cao nhất

Sở hữu công nghệ Dynamic Template Engine cùng khả năng tải dữ liệu non-Blocking, D-Tool 

tạo ra nền tảng đa dạng nhưng thống nhất, giúp website trên hệ thống đạt tốc độ tải tối ưu nhất

Công nghệ chuyển đổi nền tảng D-Mobile giúp website nhanh chóng chuyển đổi từ giao diện 

PC, Laptop sang nền tảng WAP hoặc Google AMP một cách nhanh chóng mà không cần phải 

viết lại code mới, lập trình viên chỉ cần tùy biến giao diện theo từng yêu cầu cụ thể

D-Tool cho phép export toàn bộ một website bất kỳ trên hệ thống (bao gồm toàn bộ source 

code, tập tin và database) thành một website độc lập hoàn toàn chỉ với một click chuột

Toàn bộ các module chức năng và quản lý của website đều được tích hợp vào phần Nhân 

của hệ thống (Core), phần Nhân này luôn được phát triển và cập nhật liên tục nhằm tích hợp 

thêm nhiều tính năng mới cho website và đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng

Mỗi website khi vận hành sẽ sử dụng các module đã được tích hợp và cấp quyền sử dụng, 

với mô hình này toàn bộ website sẽ luôn được cập nhật các tính năng và công nghệ mới 

nhất mà không phải điều chỉnh lại từng website riêng lẻ

Dynamic Tool áp dụng mô hình điện toán đám mây vào thiết kế website và quản trị dữ liệu

Tích hợp bộ công cụ nhập dữ liệu trực quan, thân thiện - WYSIWYG

Khách hàng có thể sử dụng dễ dàng mà không cần đòi hỏi kiến thức chuyên sâu

Ứng dụng các công nghệ mới nhất: CSS3, HTML5, JQuery, Boottrap...

Giúp xây dựng website một cách chuyên nghiệp và hiện đại

Tối ưu hóa tốc độ với công nghệ Dynamic Cache (D-Cache)

Cơ chế cache file Html riêng, tự động xóa và cache lại những file thay đổi

Giao diện phù hợp nhiều loại màn hình - Responsive Layout

Hiển thị đầy đủ thông tin trên PC, Laptop và các thiết bị di động IPhone, IPad...

Thiết kế chuẩn SEO - Tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm

Website được tối ưu hóa Onpage, URL thân thiện, tối ưu hóa Title, Description...

Tích hợp công nghệ chuyển đổi nền tảng D-Mobile

Cho phép chuyển đổi website sang nền tảng Mobile, WAP, Google AMP...



HỆ THỐNG QUẢN TRỊ WEBSITEGIAO DIỆN TRỰC QUAN
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GIAO DIỆN TRANG QUẢN TRỊ

QUẢN LÝ MENU QUẢN LÝ BANNER



SỬ DỤNG DỄ DÀNG ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
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QUẢN LÝ SẢN PHẨM

GIAO DIỆN TRANG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG



WEBSITE VÀ CÁC PHÂN HỆ QUẢN LÝ

Website: www.cfl.hcmus.edu.vnGiao diện: www.web613.thuonghieuonline.vn

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Website: www.clbdoanhnhansaigon.vnGiao diện: www.web1060.thuonghieuonline.vn

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN SÀI GÒN

MỘT SỐ MẪU W
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Hệ thống quản trị cho phép quản lý Giảng viên, phân quyền chức năng quản lý, biên 

soạn đề thi trắc nghiệm, theo dõi tỷ lệ đăng ký, thời gian đóng học phí từng lớp v.v...

học viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Website giới thiệu toàn bộ thông tin các khóa học, thời 

khóa biểu, lịch thi Ngoại ngữ cho tất cả sinh viên và

Cho phép sinh viên đăng ký thi trực tuyến 

các kỹ năng nghe, đọc, hiểu thông qua 

hình thức thi trắc nghiệm và tự động 

phân loại sinh viên dựa trên điểm

số khi vừa thi xong

tụ hội viên là những người chủ doanh nghiệp đang 

hoạt động, sinh sống trên địa bàn Tp.HCM

Với sứ mệnh là tổ chức Doanh nhân hàng đầu

của Việt Nam, CLB Doanh Nhân Sài Gòn đã quy

CLB là mái nhà chung của Hội viên, nơi họ có thể chia 

sẻ những suy nghĩ, kinh nghiệm cũng như đóng góp 

công sức của mình cho xã hội, cho cộng đồng



Công ty TNHH TM Eurochem là nhà nhập khẩu trực 

tiếp các sản phẩm Silicones hàng đầu có xuất xứ từ 

Pháp, Đức, Nhật Phục vụ cho ngành dệt-nhuộm, sản 

xuất nông dược, sản xuất giấy, dầu bôi trơn chỉ, chất 

kháng bọt, chất tách khuôn đúc cao su-nhựa, chất 

chống dính khuôn, chất tẩy rửa ngành PET, chống 

thấm trong xây dựng v.v...

Website: www.eurochem.com.vn

Giao diện: www.web426.thuonghieuonline.vn

EUROCHEM TRADING CO., LTD

Ngành nghề Sản xuất - Kinh doanh

Website: www.cokhinguyenphuc.com

Giao diện: www.web382.thuonghieuonline.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGUYÊN PHÚC

EBSITE TIÊU BIỂU
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+ Chế tạo nồi hơi, máy và thiết bị công nghiệp

+ Chế tạo máy công nghiệp

+ Chế tạo, lắp đặt hệ thống xử lý môi trường



Website: www.chaobaucobanu.com

Giao diện: www.web694.thuonghieuonline.vn

QUÁN CHÁO BẦU CÔ BA NỮ

Website: www.xenangyale.com.vn

Giao diện: www.web600.thuonghieuonline.vn

CÔNG TY TNHH TMDV - KỸ THUẬT KỶ LỤC

MỘT SỐ MẪU W
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Cháo bầu là món ăn dân dã dường như miền quê nào 

cũng có. Tuy nhiên, để thưởng thức món cháo bầu ngon 

không cưỡng nổi thì chỉ có thể về xứ Hóc Môn, Tp.HCM

Mà đã về vùng ngoại ô này, không ghé quán Cháo Bầu 

Cô Ba Nữ thì đó là sự thiếu sót đáng tiếc

CÔ BA NỮ
Đậm đà hương vị cháo bầu

ược thành lập và phát triển từ năm 1920 

ĐYale không ngừng phát triển và hoàn thiện 

các sản phẩm cũng như dịch vụ của mình

Công Ty TNHH TMDV-KT Kỷ Lục, hân hạnh là Đại 

lý độc quyền chính thức và duy nhất cho sản phẩm 

xe nâng Yale cùng dịch vụ hậu mãi sau bán hàng



Website: www.gachblocktruongloc.com

Giao diện: www.web407.thuonghieuonline.vn

CÔNG TY TNHH SX TM VẬN TẢI TRƯỜNG LỘC

Website: www.dcons.vn

Giao diện: www.web734.thuonghieuonline.vn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DCONS

EBSITE TIÊU BIỂU
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Công ty Trường Lộc chuyên kinh doanh các loại Gạch 

Block, Gạch trồng cỏ, Gạch lát vỉa hè, Gạch terrazzo

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Gia Minh 

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân 

dụng, công nghiệp và sản xuất thiết bị chuyên dụng 

phục vụ xây dựng



CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN
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Người quản trị có thể cài đặt ứng dụng thông qua 

Apple Store hoặc Google Play Store.

Sau khi cài đặt, trong lần khởi động đầu tiên người 

sử dụng cần nhập vào Tài khoản riêng đã được 

cấp phép sử dụng, các giá trị quan trắc từ thiết

tục và tự động thông qua mạng Internet

bị đo thực tế sẽ được ứng dụng cập nhật liên

ỨNG DỤNG DÀNH CHO DI ĐỘNG

Tập đoàn Hoa Sen với Nhà máy Hoa Sen Nghệ An được đầu tư các dây chuyền 

sản xuất công nghệ hiện đại. Chuyên sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp 

kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác, sản xuất thép 

cán nguội dạng cuộn

và còn rất nhiều khách hàng khác đã sử dụng công nghệ này

CÔNG TY TNHH MTV MASAN BREWERY PY
KCN Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
Đc: 54 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM
Đc: KCN Thuận Đạo Mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

CTY ĐTPT HẠ TẦNG KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM
Đc: 304 Phạm Văn Đồng, Lê Lợi, Tp. Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
Đc: 18 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN TÂN CHÂU

Khu Phố 4, Thị Trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
CN CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN WEBSITE

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với 

khách hàng để nắm bắt yêu cầu và tư vấn giải pháp hiệu quả

TƯ VẤN

01

02

XÂY DỰNG

03

04
BÀN GIAO

+ Trực tiếp hướng dẫn Khách hàng cách sử dụng và quản lý

+ Bàn giao Tài khoản, Tài liệu Hướng dẫn sử dụng website

Dựa  trên  nhu  cầu  thực  tế,  chúng  tôi  sẽ  đề  xuất  giải  pháp

 phù  hợp ,  đảm  bảo  hài  hòa  giữa  lợi  ích,  chi  phí  và  thời  gian

GIẢI PHÁP

?

+ Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn khi khách hàng đặt hosting tại D-Tool

+ Hỗ trợ khách hàng Online: www.support.thuonghieuonline.vn

HỖ TRỢ

+ Thiết kế và thống nhất giao diện website với khách hàng

+ Lập trình chức năng và cập nhật nội dung cho website



Công nghệ tạo nên sự khác biệt

DYNAMIC TOOL

DYNAMIC TOOL

-

Hotline: 0908.622.880 - Email: dung.nguyen@thuonghieuonline.vn

MẠNG TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU ONLINE

VPGD: 54 Đường 26, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng: www.support.thuonghieuonline.vn

Email: info@thuonghieuonline.vn - Web: www.thuonghieuonline.vn
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