
Công Ty TNHH SX TM DV Liên Hoàn Phát
 Địa chỉ: 607 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
 GPKD: 4102074517 | Cấp ngày: 29/06/2009
 MST: 0309188597
 Điện thoại: (028) 668 00 197
 Email sales@lienhoanphat.com

Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển công ty Liên Hoàn
Phát
Công ty Liên Hoàn Phát được thành lập năm 2009 là một trong những công ty có thâm niên trong lĩnh vực thiết
kế website, phần mềm chạy online và thiết kế in ấn...

Với đội ngủ nhân viên từ trẻ(năng động sáng tạo) đến những lứa U40+ nhiều kinh nghiệm có thâm niên hơn 20
năm trong lĩnh vực thiết kế website, Seo top google, phần mềm chạy online, bảo mật website...

Từ ngày thành lập cho đến nay, công ty không ngừng học hỏi nâng cấp công nghệ nhằm cung cấp đến cho quý
khách hàng những sản phẩm chất lượng, hiện đại, bảo mật, theo chuẩn mới nhất...

Những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực thiết kế website đến
năm 2022
Trong thời buổi công nghệ phát triển như vũ bảo, ngành thiết kế website cũng không bị bỏ lại mà luôn cải tiến,
cụ thể là dành cho những thiết bị cầm tay như di động, table...Trước đây thiết kế website chưa có cho điện
thoại vì thời đó điện thoại chỉ để dùng điện thoại và nhắn tin.

Hiện nay google gần như thống trị hoàn toàn trên lĩnh vực tiềm kiếm. Google tìm kiếm luôn luôn cải tiến thuật
toán và đồng thời cũng đưa ra những khái niệm mới cho website, về giao diện thì có thuật ngữ UI/UX, về tốc độ
website thì có LCP,FCP...

Để thiết kế được website có chỉ số như sau không hề đơn giản:

https://lienhoanphat.com
https://lienhoanphat.com/thiet-ke-website


Công nghệ thiết kế website

1. Công nghệ áp dụng trên code website
2. Công nghệ áp dụng trên server web (hosting)

1. Công nghệ trên code website được chia ra 2 loại là fontend và backend, fontend là những gì người sử dụng
thấy, fontend này nay người ta thường hay nhắc đến 2 từ đó là UI/UX, Backend là phần xử lý ngầm ở dưới.
Backend sẽ ảnh hưởng đến tốc độ website rất nhiều, fontend thì ảnh hưởng ít hơn. Hiện này có rất nhiều
framework giúp phát triển fontend và backend

2. Công nghệ áp dụng trên server bao gồm cache, http/3, Quick, cdn...Để có một server(máy chủ website) hay
hosting tốt và bảo mật không đơn giản, đầu tiên phải lựa chọn các nền tảng phù hợp nhất như: Windows hay
Linux... Máy chủ ISS, Nignx, Apache, LiteSpeed...



Quy Trình Thiêt Kế Website Tại Liên Hoàn Phát

Tất cả website được thiết kế và phát triển bởi Liên Hoàn Phát luôn luôn phải đạt chất lượng cao như: Chuẩn
UI/UX tương thích với mọi thiết bị từ laptop, điện thoại, table...Tốc độ website cực tốt nhờ áp dụng tổng hợp
phía server LiteSpedd + LScache, CND... Cộng với việc code chuẩn sạch (không dùng mã nguồn mở như
wordpress...) giúp website chạy cực nhanh. Google đã đưa tốc độ website lên một trong những yếu tố quan
trọng trong xếp hạng top google

Lĩnh vực phần mềm chạy online
Ngoài website công ty Liên Hoàn Phát đã phát triển một số phần mềm chạy online như: Phần mềm quản lý
xưởng in, phần mềm quản lý và làm biển số xe máy, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm chăm sóc khách
hàng...Đa được một số khách hàng tin dùng gần 10 năm nay.

Seo top google
Công ty Liên Hoàn Phát đã thiết kế website du lịch và SEO top google một trong những ngành cạnh tranh rất
mạnh đó là du lịch cho công ty Du Lịch Việt, hiện tại kết quả những từ khóa về du lịch của công ty này gần
như đứng top đầu hết

Tất cả website được thiết kế đều được khuyến mãi những gói cực hấp dẫn sau

1. �Miễn phí hosting (máy chủ website) 1 năm
2. �Miễn phí tên miền quốc tế 1 năm
3. �Tặng gói SEO cơ bản
4. �Miễn phí SSL(https) 1 năm
5. �Hỗ trợ nhập liệu ban đầu cho website

Bạn cần tìm một công ty thiết kế website có kinh nghiệm và làm ăn uy tín lâu năm...Xin hãy liên hệ.

Số điện thoại công ty (028) 668 00 197

https://lienhoanphat.com/phan-mem-quan-ly-xuong-in
https://lienhoanphat.com/seo-top-dua-website-len-google
tel:02866800197
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