Software Requirement Specification
User Requirement Specification

• จุดประสงค์ความต้ องการความคาดหวังในการตลาดออนไลด์
• ประเภทของเว็บไซด์ (HTML Presentation, ecommerce, CMS(Content Manage System),
LMS(Learning Manage System))

High Level Design(Template)

Software Requirement Specification
Program Specification
บริการทําเว็บสําหรับธุรกิจ SME เสนอราคาสําหรับธุรกิจ SME 15,000 บาท
การจัดทําเว็บไซด์เราจะใช้ เวลาหลังรวบรวมข้ อมูลแล้ วภายใน 2 สัปดาห์ และ ดูแล และปรับปรุงเว็บให้ เป็ นเวลา 1 เดือน
รายละเอียดบริการมีดงั นี ้
ค่าจดทะเบียนโดเมน .com .net .org
หรื อ จดทะเบียนโดเมน .co.th, .net, in.th, .or.th (ต้ องใช้ เอกสารบริ ษัทในการจดทะเบียน)
ค่าเช่า hosting พื ้นที่เก็บข้ อมูลเว็บไซด์เริ่ม 2 GB
ค่าทําเว็บ HTML + Design (ตามจํานวนข้ อมูล)
ฟรี email 5 account, Google Map
รวมค่าบริการทังหมด
้

1 year
1 year
1 year
-

500 ฿
1,500 ฿
2,500 ฿
12,000 ฿
15,000 ฿

ราคาบริการทัว่ ไป
ค่าจดทะเบียนโดเมน.com .net .org
ค่าจดทะเบียนโดเมน.co.th .net.th .or.th
ค่าทําเว็บ HTML
ค่าทําเว็บ Design
ค่าทําเว็บPHP, JSP, ASP.net
ออกแบบแฟลช, แบนเนอร์ , การ์ ตนู แฟลช
เว็บบอร์ ด
E-commerce
ระบบสมาชิก
Gallery
ติดตังระบบ
้
CMS, LMS, ECCOMMERCE
รับทําทังระบบ
้
Joomla, Word press, Moodle, Os commerce, Magento, Cent cart

1 year
1 year
1 page
1 page
1 page
ชิ ้นละ
ระบบละ
ระบบละ
ระบบละ
ระบบละ
ระบบละ
ระบบละ

500 ฿
1,500฿
500 ฿
1,000 ฿
900 ฿
1,000 ฿
15,000 ฿
25,000 ฿
1,500 ฿
5,000 ฿
3,000 ฿
25,000 ฿

Software Requirement Specification

บริการโปรโมทเว็บไซด์(SEO)
บริการนี ้ช่วยให้ เว็บไซต์และธุรกิจของท่านทําการตลาดออนไลน์ใน Search Engine ด้วย “คําค้นหา” (Keyword) ที่
เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ ข้อมูล รวมทั้งเนื้อหา บทความ จนถึงสิ นค้าและบริ การ ที่นาํ เสนอผ่านเว็บไซต์ของท่านได้รับผลการ
ค้ นหาที่ดีขึ ้น และช่วยทําให้ อนั ดับดีขึ ้น มีคนเข้ ามาชมเว็บไซด์เพิ่มขึ ้นจาก google yahoo หรื อ MSN ด้ วยบริการของเรา

SEO Package
SEO Top 5

จํานวน
Keyword
การทําอันดับใน Google
1 ติดอันดับภายในระยะเวลา 1-6 เดือน

ราคาเริ่มต้ น
20,000 บาท

ดูแลรักษาอันดับจนครบ 1 ปี
SEO Top 10

1 ติดอันดับภายในระยะเวลา 1-4 เดือน

SEO Top 20

ดูแลรักษาอันดับจนครบ 1 ปี
1 ติดอันดับภายในระยะเวลา 1-3 เดือน

หมายเหตุ
รับประกันในอันดับ SEO ของ
Google.co.th Top 1-5

15,000 บาท

รับประกันในอันดับ SEO ของ

6,000 บาท

Google.co.th Top 1-10
รับประกันในอันดับ SEO ของ

ดูแลรักษาอันดับจนครบ 1 ปี

Google.co.th Top 1-20

ส่ วนของลูกค้ าที่ต้องเตรี ยมให้ กับเราครั บ
-

*ตังชื
้ ่อโดเมนเนม .com (เข้ าไปดูตวั อย่างวิธีการตังชื
้ ่อได้ ที่ http://www.gentlesoft.com/services.html)
*รูปภาพในหน้ าต่างๆ เช่น โลโก้ สินค้ า ผลงาน แผนที่บริษัท พนักงาน ฯ
*โทนสีที่จะใช้ ทําเว็บ หรื อสีประจําบริษัท เช่น เทาฟ้า ส้ มฟ้า ฯ
รูปแบบ Font ที่ต้องการ
*รายละเอียดต่างๆ เช่น รายละเอียด เกี่ยวกับบริ ษัท สินค้ า ผลงาน พนักงาน จุดประสงค์หรื อจุดมุง่ หมาย ฯ
Link เพิ่มเติม เช่น facebook twitter ฯ
ถ้ ามีตวั อย่างเว็บไซด์ที่ทา่ นต้ องการด้ วยจะสะดวกในการทํางานของเรา และความพึงพอใจจากลูกค้ า
ตัวอย่างผลงานได้ แก่ www.kcrangnam.com , www.tavekuncomposite.com ,
www.ukk-international.com , www.platformdesign.co.th , www.hondaracingclub.com

- เมื่อหลังจากจดโดเมนเราจะมี email ของบริษัทให้ 5 account ฟรี
หมายเหตุ: * ข้ อมูลที่จําเป็ น และสําคัญ
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ติดต่อเรา
http://www.gentle-soft.com

มือถือ : 081-8250-051 ธเนส ชวาลย์กลุ
มือถือ : 081-8250-052 นภดล บริบรู ณ์
บ้ านเลขที่ 8 โชคชัย4 ซอย34 หมู่ 10
แขวง/เขต ลาดพร้ าว กทม 10230

