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MÔI GIỚI & SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VỪA 

Giải Pháp CNTT cho:

HIỆU QUẢ, VỪA TÚI TIỀN



Giải Pháp CNTT

 Kinh doanh trong lĩnh vực Bất động sản, hẳn bạn hiểu rằng website có vai trò tối quan trọng 

trong việc tiếp thị sản phẩm, như diaoconline.vn, nhaban.com,… thu hút hàng chục ngàn 

lượt khách mỗi ngày. Còn phần mềm giúp giảm tiền triệu chi phí và công sức quản lý hàng 

tháng?. 

 Nhưng bỏ ra vài ngàn đến vài chục ngàn USD để được “hiện đại” như ai, trong buổi đầu kinh 

doanh bạn cần cân nhắc hiệu suất mang lại phải tương xứng!

  Vốn có sẵn đam mê trong lĩnh vực BĐS, kết hợp khả năng IT vững chắc, UNISON đã nghiên cứu 

thành công để đem đến cho nhà môi giới Việt:

Giải pháp sàn bất động sản trực tuyến iLand   

   • Đủ các chức năng cần thiết cho việc kinh doanh BĐS 

     • Chi phí siêu cạnh tranh 

Vậy chúng tôi đã làm điều đó như thế nào?
Từ nay các nhà môi giới BĐS được lợi những gì?

Môi giới & Sàn Bất Động Sản Hiệu Quả , Vừa Túi Tiền?
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1. Siêu thị bất động sản

I/ LỢI ÍCH CỦA GIẢI PHÁP BẤT ĐỘNG SẢNTRỰC TUYẾN iLand

TÓM TẮT CHỨC NĂNG CỦA iLand

2. Sàn giao dịch thông tin

♦ Thông tin của BĐS:  rõ ràng đầy đủ, tuân theo 
thông tư 13 của Bộ xây dựng: Phân loại rõ: 
Nhà phố, nhà tạm, villa, căn hộ,… Địa chỉ chính 
xác (TP, Quận, Huyện, Đường, Số), hình ảnh & 
video (không giới hạn số lượng), địa chỉ, giá, 
tiện ích (sổ đỏ, giấy phép xây dựng, phòng tắm, 
gần chợ, gần trường,…). 
 ♦ Chức năng gửi email:  sản phẩm cho bạn bè, 
in ấn, bookmark,… để thông tin BĐS của bạn 
“thoát ra khỏi” website.
♦ Bản đồ vệ tinh : chỉ chính xác và trực quan vị trí 

của BĐS, sử dụng công nghệ của Google Map. 
Người đăng còn có thể chủ động đưa thêm các 
hình ảnh bản đồ khác lên (nếu có). Khách xem sẽ 
đánh giá cao website của bạn vì họ có thể nắm 
được vị thế cụ thể & trực quan của BĐS.
 ♦ Bộ tìm kiếm nâng cao: tìm theo từ khóa tiện 
lợi, dễ dùng giúp người lớn tuổi hay chưa 
thạo về vi tính có thể tìm ra BĐS họ cần chỉ 
trong vài giây. Chính nhóm người này là khách 
hàng tiềm năng của bạn đấy!

Có các chuyên mục phong phú: bản tin nóng, thị trường BĐS, chính sách & quy hoạch, café luật, bản 
tin công ty, tin tức khác. Admin website có thể chủ động thêm chuyên mục mới. Tin tức được trình bày ở 
dạng chuẩn của báo điện tử.

Website của iLand đem lại cho bạn và khách hàng của bạn các chức năng của các website BĐS hiện 
đại nhất hiện nay (như nhaban.com, diaoconline.vn, metvuong.com)...
MỜI BẠN DÙNG THỬ VÀ CẢM NHẬN : www.thiet-ke-web-bat-dong-san.com

A/ BẠN CÓ WEBSITE BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG

Trang 1

Phòng sạch, đẹp, thoáng mát. Bao nước. Mọi chi tiết, vui lòng 
liên hệ địa chỉ: 161/1 Cộng Hoà, P. 12, quận Tân Bình 
Loại tin  Cho Thuê
Loại BĐS Phòng trọ
Giá 23 triệu
Địa Chỉ 161/1, Cộng Hoà , phường 12, 

Quận Tân Bình, TP.HCM.  
Tỉnh/Thành Hồ Chí Minh
Quận/Huyện Quận Tân Bình

Cho thuê : CHO THUÊ PHÒNG 13M2, WC RIÊNG ...                    Hồ Chí Minh
Diện tích : 13 m²              Giá: 36 triệu           30-03                       Quận Tân Bình 

Cho thuê : TÔI CẦN CHO THUÊ KHÁCH SẠN NỮ HOÀNG ...  Hồ Chí Minh
Diện tích : 360 m²            Giá: 50 triệu            30-03                       Quận Bình Tân

Cần bán : BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN TÂN BÌNH.........    Hồ Chí Minh
Diện tích: 52 m²               Giá: 60 triệu             05-02

Cần bán : CẦN BÁN NHÀ QUẬN BÌNH TÂN...............        Hồ Chí Minh 
Diện tích: 52 m²               Giá: 70 triệu             05-02

Cần bán : BÁN NHÀ CẤP 4 QUẬN BÌNH THẠNH.....................    Hồ Chí Minh 
Diện tích: 52 m²               Giá: 90 triệu             05-02

Cần bán : CẦN BÁN NHÀ QUẬN 2........................................... ...    Hồ Chí Minh 
Diện tích: 52 m²               Giá: 100 triệu             05-02

Cần bán : CẦN BÁN ĐẤT THỔ CƯ QUẬN BÌNH CHÁNH.......    Hồ Chí Minh 
Diện tích: 52 m²               Giá: 200 triệu             05-02
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Trang 2

3. Các module tiện ích

6. Rao vặt bất động sản

Nếu bạn muốn xây dựng mạng thông tin/ môi giới bất động 
sản thì chúng tôi đã có sẵn công cụ cho bạn: Hệ thống cho phép 
khách đăng ký tài khoản sau đó có thể đăng tin rao vặt BDS. 
Người quản trị website có thể quản lý các tài khoản, quản lý 
việc thu phí thành viên

Các module tiện ích  sẽ làm phong phú website. Hãy tưởng tượng nếu website của bạn tràn 
ngập các thông tin mới này, người xem sẽ trung thành với website của bạn thế nào?
•  Module: Bảng giá đất:
Đã có sẵn bảng giá đất của tất cả tỉnh/ thành, năm 2009, 2010
•  Module: Thư viện phong thủy
Cung cấp cho người xem các kiến thức hữu ích về phong thủy.
•  Module: Thư viện luật BĐS
Có sẵn các văn bản luật mới nhất.
•  Module: Thư viện giấy tờ
Có sẵn các mẫu giấy tờ dùng cho việc mua bán, cho thuê, trao đổi, ký gửi BĐS.
•  Module câu hỏi thường gặp:
Có sẵn các câu hỏi thường gặp về thủ tục, luật, kinh nghiệm,… khi mua bán, trao đổi BĐS, và giải đáp.
♦ Tất cả các module tiện ích này, bạn có thể chủ động bổ sung thông tin để chủ động làm mới website 
của mình thường xuyên. 
♦  Bạn có thể cấu hình lại module để chỉ người có tài khoản trên website mới có quyền xem, 
nhằm khuyến khích và giữ chân khách quen.

4. Quản trị Website

5. Công nghệ e-Marketing

Module này dành cho người quản trị (admin) 
của website có thể làm chủ website của 
mình: tùy chỉnh việc sắp xếp bố cục website, 
quản lý tất cả các bất động sản, tin tức, tài liệu, 
tài khoản người dùng,… Có được điều đó vì 
UNISON thiết kế Website động hoàn toàn.

 ♦  Bộ mã nguồn của UNISON đã được tối ưu 
cho các công cụ tìm kiếm: Google,Yahoo. 
 ♦ Nội dung & bố cục website theo chuẩn e-marketing.
 ♦ Website liên kết với các mạng xã hội, các website về BĐS hàng 
đầu.
 ♦  UNISON tư vấn miễn phí kiến thức về e-marketing cho 
người quản trị web, để các bạn khai thác tối đa lợi ích của 
website.
 ♦  Cung cấp kèm theo “Giáo trình e-marketing cho bất động 
sản”.
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Trang 3

7. Tiện ích khác

8. Khả năng nâng cấp mở rộng

1. Module quản lý Bất động sản

2. Module quản lý Nhân viên

3. Module quản lý quan hệ Khách hàng (CRM)

♦ Trang liên hệ, chức năng nhận góp ý của khách hàng 
qua mail ngay trên website.
♦ Trang giới thiệu công ty.
 ♦ Diễn đàn bất động sản.
♦ Bộ đếm lượt truy cập.
♦ Chức năng quản lý banner quảng cáo.
 ♦ Chức năng quản lý hỗ trợ trực tuyến.
♦ Module Thông tin giá vàng, ngoại tệ: cập
nhập thông tin tự động từ ngân hàng 
♦ Module quản lý người dùng.
♦ Module thanh toán trực tuyến qua thẻ VISA, 
ngân lượng, Paypal,…(dùng để thu phí quảng cáo, phí đăng tin, phí thành viên…).
♦ Khả năng sao lưu (backup) tự động toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

 ♦  UNISON miễn phí làm mới Banner, đưa LOGO cty của bạn lên web.
♦  UNISON nhận làm thêm chức năng, tinh chỉnh website & phần  mềm của iLand cho phù 
hợp với từng công ty cụ thể. UNISON sẽ hỗ trợ chi phí thực hiện chỉ bằng 50%-70% so với 
giá cùng chức năng này từ các đơn vị khác vì chúng tôi quan niệm việc làm thêm là để giúp khách 
hàng, chúng tôi không nhắm tới mục tiêu lợi nhuận trong trường hợp này
 B/ BẠN SỞ HỮU PHẦN MỀM QUẢN LÝ CTY BĐS GỌN NHẸ, HỮU ÍCH, DỄ SỬ DỤNG
Phần mềm có thể chạy ngay trên môi trường INTERNET, không cần cài đặt, số người cùng sử 
dụng không giới hạn, vô cùng tiện lợi với các nhà môi giới BĐS khi có nhu cầu di chuyển, làm việc tại 
nhiều nơi khác nhau mà vẫn theo dõi được hoạt động của cty, của các nhân viên, tình hình kinh doanh. 
Ngoài ra phần mềm tương thích hoàn toàn với website, có thể trao đổi dữ liệu với website, tiết 
kiệm được phần không nhỏ công sức quản lý

TÓM TẮT CHỨC NĂNG PHẦN MỀM

Giúp bạn Lưu trữ,  tìm kiếm, kết xuất,… thông tin của tất cả các BĐS của công ty. Các BĐS có thể 
được phân quyền & thiết lập bảo mật giới hạn chỉ những nhân viên/ nhóm nhân viên bạn cho phép, 
mới có thể truy xuất kho dữ liệu của công ty.

♦  Giúp quản lý và cấp quyền truy xuất dữ liệu cho tất cả nhân viên. 
 ♦  Hỗ trợ theo dõi lịch làm việc, theo dõi báo cáo công việc mà nhân viên đã làm trong ngày & 
theo dõi kết quả kinh doanh của nhân viên

 ♦  Quản lý danh sách khách hàng của từng nhân viên môi giới
♦  Lưu lại quá trình làm việc với khách hàng. 
 ♦  Gửi e-mail cho nhiều khách hàng.

so sánh
Cho thuê : CHO THUÊ PHÒNG 13M2, WC RIÊNG ...                    Hồ Chí Minh
Diện tích : 13 m²              Giá: 23 triệu           30-03                       Quận Tân Bình 

Cho thuê : TÔI CẦN CHO THUÊ KHÁCH SẠN NỮ HOÀNG ...  Hồ Chí Minh 
Diện tích : 360 m²            Giá: 28 triệu            30-03                       Quận Bình Tân 

Cần bán : BÁN CĂN HỘ QUẬN TÂN PHÚ..............................  ...    Hồ Chí Minh 
Diện tích: 52 m²               Giá: 12 triệu             05-02

Cần bán : BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ GẦN CHỢ TÂN BÌNH  ...     Hồ Chí Minh 
Diện tích: 52 m²               Giá: 12 triệu             05-02

Cần bán : BÁN NHÀ QUẬN TÂN BÌNH   ...    Hồ Chí Minh 
Diện tích: 52 m²               Giá: 12 triệu             05-02

Cần bán : BÁN NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH THẠNH..  ...    Hồ Chí Minh 
Diện tích: 52 m²               Giá: 12 triệu             05-02
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 •   iLand    phục vụ     chuyên cho nhà môi giới & sàn bất động sản vừa và nhỏ ,  nên iLand có thể không 
toàn diện nhưng vừa đủ chức năng, lại dễ dùng , bạn hầu như không phải đọc hướng dẫn sử 
dụng để dùng được iLand 
• iLand hợp túi tiền nhất.   Khi mới khởi nghiệp, chúng ta biết rằng   chi tiêu hợp lý  là  một điều kiện 

bắt buộc.
• iLand không đòi hỏi bạn đầu tư hạ tầng    phần cứng, mua server,…: bạn chỉ cần thuê 01 
HOSTING loại trung bình (giá từ 1-2 triệu/ năm) là đủ để vận hành cả website và phần mềm quản lý 
BĐS. Do đó lại tiết kiệm chi phí quản trị, cài đặt.
• Bạn ngạc nhiên iLand có chi phí thấp?   đơn giản chúng tôi   bán với số lượng lớn    và phát triển 
iLand trên nền bộ mã nguồn mở Joomla – được đánh giá số 01 thế giới về chức năng cũng như bảo 
mật. Hãy hỏi các chuyên gia IT hàng đầu, họ sẽ cho bạn biết bộ mã Joomla tốt như thế nào. Do đó, 
iLand chi phí hạ nhưng chất lượng cao.
 • iLand có khả năng mở rộng không giới hạn, do đó iLand sẽ lớn lên cùng với sự nghiệp của 
bạn.

VẬY, HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIẢI PHÁP 
CNTT BẤT ĐỘNG SẢN HỮU ÍCH VỚI CHI PHÍ HỢP LÝ 

NHẤT !!!!
GỌI CÀNG SỚM – ƯU ĐÃI CÀNG NHIỀU

II/VỀ CHẤT LƯỢNG THÌ SAO?

III/KHÁC BIỆT CỦA iLand SO VỚI CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

♦  Website được xây dựng bởi đội ngũ các giảng viên & chuyên viên phần mềm ưu tú trình độ Đại học
và Cao học, thông tin đội ngũ của chúng tôi có tại: 
http://www.unisonvn.com/Unison/index.php/vi/about-us
 ♦  Đạo đức công ty nói chung và đạo đức giảng viên nói riêng không cho phép chúng tôi phiền lòng 
khách hàng của mình: Hệ thống iLand được bảo hành 03 năm.   Nếu có lỗi kỹ thuật phát sinh khi sử 
dụng UNISON có trách nhiệm cung cấp phiên bản khắc phục miễn phí trong 02-07 ngày. 
 ♦  Mỗi gói sản phẩm đều kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết. Đối với khách hàng trong 
thành phố chúng tôi miễn phí 01 buổi hướng dẫn sử dụng tại trụ sở của quý khách. Khách hàng ở 
xa chúng tôi gửi video hướng dẫn sử dụng chi tiết.
 ♦  Mọi thắc mắc về sử dụng và lỗi kỹ thuật, chúng tôi xin được lắng nghe trực tuyến tại:
www.unison-service.com , hoặc HOTLINE: (84-8) 66 703 903.
 ♦  Đ ể giải pháp sát với thực tế và có hiệu quả hoạt động tối đa, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của rất 
nhiều chuyên gia môi giới, định giá, luật sư đang hoạt động trong lĩnh vực BĐS.

Trang 4
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IV/ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO 20 KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN TẠI MỖI TỈNH/ THÀNH

V/ CHỌN GÓI SẢN PHẨM PHÙ HỢP CHO BẠN

Tặng iland Starter   cho   05      khách hàng đầu tiên.

Giảm 30% giá bán cho 05 khách hàng tiếp theo.

Giảm 20% giá bán cho 10 khách hàng tiếp theo

Trang 5

iLand Sliver iLand Glod iLand OptioniLand Fast
Website bất động sản

A) Chức năng
Siêu thị bất động sản
Bản đồ vệ tinh 
Rao vặt bất động sản
So sánh bất động sản
Dự án
Sàn giao dịch thông tin
Bảng giá đất
Thư viện phong thủy
Thư viện giấy tờ
Thư viện luật BĐS
Cổng tư vấn Luật & Kiến trúc
Câu hỏi thường gặp
Quản trị website
Google SEO
Công nghệ e-Marketing
Diễn đàn
Trang liên hệ
Trang giới thiệu
Bộ đếm lượt truy cập
Quản lý banner quảng cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin giá vàng, ngoại tệ
Quản lý người dùng
Thanh toán trực tuyến
Backup dữ liệu tự động

B) Giao diện
Hỗ trợ thiết kế Banner, đổi tông màu website
Hỗ trợ thay đổi vị trí, kích thước, chức năng 
trên giao diện

Thiết kế giao diện theo yêu cầu (*)

Phần mềm quản lý 
doanh nghiệp bất động sản

Quản lý bất động sản
Quản lý nhân viên

Giá tiền (VNĐ)

Thời gian hoàn thành

Quản lý khách hàng

6.5 triệu           8 triệu           18 triệu     8 - 40 triệu
4 ngày         7 ngày          20 ngày      10-20 ngày

(*) Ghi chú: Quý khách mua sàn bất động sản iLand Fast và iLand Silver vẫn có thể yêu cầu thiết kế

 giao diện hay bổ sung chỉnh sửa các chức năng riêng, UNISON sẽ thu phụ phí cụ thể tùy trường hợp.

Mọi chức năng 
được phân tích 
và xây dựng 
riêng theo
 hướng thỏa
 mảng chính 
xác yêu cầu của  
sàn giao dịch
 bất động sản 
lớn
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