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1 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT 

1.1 Chuẩn bị cho máy chủ và các máy trạm 
SA2019.Net có 2 lựa chọn khi cài đặt: 

• Cài đặt trên máy chủ: Áp dụng cho Doanh nghiệp của người sử dụng chỉ cần một máy tính 

làm kế toán. Máy tính này đóng vai trò vừa là máy chủ vừa là máy trạm. 

• Cài đặt trên nhiều máy trạm: Áp dụng cho Doanh nghiệp của người sử dụng có nhiều 

người sử dụng từ nhiều máy trong mạng nội bộ hoặc từ máy có kết nối từ xa. Cơ sở dữ liệu sẽ 

được cài trên một máy chủ riêng biệt hoặc trên một máy tính như các máy trạm khác. 

1.2 Kiểm tra cấu hình phần cứng và phần mềm đối với máy tính 

1.3 Yêu cầu trong trường hợp cài đặt trên một máy chủ 
Trường hợp chỉ có 1 người sử dụng duy nhất, lúc này chương trình và cơ sở dữ liệu sẽ được cài 

luôn trên  máy làm việc của người sử dụng này.  

Yêu cầu về phần cứng như sau: 

   

  Win 8 Win7/Vista Win XP 

Bộ vi xử lý (CPU) 2Ghz 2Ghz 1.6Ghz 

Bộ nhớ trong (RAM) 2GB 2GB 2MB 

Dung lượng đĩa cứng (HDD) 

còn trống 4.0GB 4.0GB 

4.0GB 

Độ phân giải màn hình 1024 x 768 

Yêu cầu đối với phần mềm như sau: 

• Hệ điều hành Win 8, Win 7, Win Vista, WinXp SP3. 

• Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition) trở lên (Bộ cài đặt sẽ cài MS SQL Server 

2008 Express Edition). 

• .NET Framework 3.5 SP1. 

1.3.1 Yêu cầu về cấu hình phần cứng và phần mềm khi cài đặt cho nhiều máy trạm 
Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ có ít người sử dụng (2-4 người) 

Cài đặt chương trình và cơ sở dữ liệu kiêm luôn trên một máy trạm làm việc (máy này vừa là 

máy chủ vừa là máy trạm) vừa để các máy khác truy cập vào và vừa để một người sử dụng làm 

việc.  

Yêu cầu cấu hình phần cứng như sau: 

  Win 10/8 Win7/Vista Win XP 

Bộ vi xử lý (CPU) 3.2Ghz 2Ghz 1.6Ghz 
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Bộ nhớ trong (RAM) 4GB 4GB 2GB 

Dung lượng đĩa cứng còn 

trống (HDD) 4.0GB 4.0GB 

4.0GB 

Độ phân giải màn hình 1024 x 768 

Yêu cầu đối với phần mềm của máy trạm kiêm máy chủ: 

• Hệ điều hành Win 10, Win 8, Win 7, Win Vista, WinXp SP2. 

• Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition) trở lên (Bộ cài đặt sẽ cài MS SQL Server 

2008 Express Edition). 

• .NET Framework 3.5 SP1. 

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người sử dụng (>=5 người)  

Phải có một máy chủ riêng để cài chương trình và cơ sở dữ liệu.  

Yêu cầu cấu hình phần cứng đối với máy chủ như sau: 

    Win Server 

Bộ vi xử lý (CPU) 3.2Ghz 

Bộ nhớ trong (RAM) 4GB 

Dung lượng đĩa cứng còn trống (HDD) 4.0GB 

Yêu cầu đối với phần mềm của máy chủ: 

• Hệ điều hành Windows Server 2003 SP1 trở lên. 

• Microsoft SQL Server 2005 (Standard Edition) trở lên (Bộ cài đặt sẽ cài MS SQL Server 

2008 Express Edition). 

• .NET Framework 3.5 SP1. 

Yêu cầu cấu hình phần cứng đối với máy trạm/máy làm việc: 

    Win 10/8 Win7/Vista Win XP 

Bộ vi xử lý (CPU) 2Ghz 2Ghz 1.6Ghz 

Bộ nhớ trong (RAM) 2GB 2GB 2GB 

Dung lượng đĩa cứng còn 

trống (HDD) 

1.0GB 1.0GB 1.0GB 

Độ phân giải màn hình 1024 x 768 

 

Yêu cầu đối với phần mềm đối với máy trạm: 

• Hệ điều hành Win 10, Win 8, Win 7, Win Vista, WinXp SP2. 

• .NET Framework 3.5 SP1. 
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1.3.2 Hướng dẫn kiểm tra cấu hình máy tính 
Nhấn chuột phải vào biểu tượng My Computer (This PC) trên màn hình Desktop, chọn 

Properties. Trên thẻ System, kiểm tra bộ nhớ RAM có đáp ứng yêu càu về hê ̣  thóng hay không? 

Bộ vi xử lý (Processor) có thoả mãn yêu cầu hay không? 

Windows 8/10: 

 

Windows 7/Vista: 
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Windows XP: 

 

1.3.3 Hướng dẫn kiểm tra dung lượng ổ đĩa 
Nhấp chuột phải vào ổ đĩa bạn cần cài đặt vào chọn Propêrtiês, xêm dung lượng ổ đĩa của bạn có 

đủ hay không? 
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2 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRÊN MÁY CHỦ 

Với hiǹh thức này, máy tính của người sử dụng sễ đóng vai trò vừa là máy chủ, vừa là máy trạm 
khi sử dụng chương trình. Bát buo ̣c phải chọn kiểu cài đa ̣ t này nếu Doanh nghiệp của người sử 

dụng chi ̉có mo ̣ t máy tính làm kế toán. 

2.1 Cài đặt chương trình 

2.1.1 Chạy chương trình cài đặt 
Kích đúp vào filê cài đặt (Từ đĩa cài đặt hoặc thư mục có chứa bộ cài đặt chương trình khi đã giải 

nén). 

 

Nếu máy tính người sử dụng dùng hệ điều hành Windows 7/Vista hoặc Windows 8/10 thì nhấn 

chuột phải chọn “Run as administrator”. 

 

2.1.2 Tiến trình cài đặt trên máy chủ 
Bước 1: Check chọn vào dòng “Máy chủ" 

Chọn  để tiến hành cài đặt chương trình. 
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Bước 2: Chọn nơi lưu trữ thư mục chương trình (Program) 

Chọn biểu tượng   để lựa chọn nơi lưu trữ thư mục.  

Lựa chọn “Cài đặt SQL Sêrvêr 2008 Exprêss” nếu máy chủ chưa có SQL Sêrvêr 2008 Exprêss 

hoặc lựa chọn “Sử dụng máy chủ đã cài đật SQL Sêrvêr” nếu máy chủ đã có SQL Sêrvêr 2008 

Express.  

Nếu máy chủ chưa có SQL Sêrvêr 2008 Exprêss: 
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Tên máy chủ: Tên máy chủ khi cài đặt SQL Server  

Tên truy cập mặc định là “sa”, mật khẩu do người sử dụng tự đặt.  

Nếu máy chủ đã có SQL Sêrvêr 2008 Exprêss: 

 

Nhập tên máy chủ và tên truy cập, mật khẩu của SQL Server hiện hành trên máy tính. Nếu 

chọn  thì không cần nhập tên truy cập và mật khẩu.  
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Lựa chọn  để tiếp tục cài đặt chương trình. 

Bước 3: Chọn nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu trắng.  

Chọn biểu tượng  để lựa chọn nơi lưu trữ thư mục.  

Đặt tên cho cơ sở dữ liệu trắng. 

 

Lựa chọn  để tiếp tục cài đặt chương trình. 

 

Chọn  để xác nhận cài đặt chương trình 

Bước 4: Tiến hành cài đặt SQL Sêrvêr Exprêss 2008 ( Trường hợp máy chủ chưa có SQL 

Server 2008) 
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Chọn  ô “I accêpt thê licênsê têms”. Sau đó, lựa chọn Next. 

 

Tiến hành Install sau khi chương trình cài đặt xong. 
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Chọn Next 

 

Nhập tên SQL và chọn Next 
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Ở cửa sổ mới, chỉnh sửa Account Name của SQL Server Database Engine chọn 

AUTHORITY\SYSTEM. Sau đó chọn Next. 

 

Chọn Mixed Mode, nhập mật khẩu SQL Sêrvêr. Sau đó chọn Next. 
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Chọn Closê  để hoàn thành cài đặt. 

Bước 5: Tiến hành cài đặt SQL Managamênt Studio 2008 (Trường hợp máy chủ chưa có SQL 

Server 2008) 

Người dùng tiến hành download SQL Managament Studio 2008 tại địa chỉ 

 

Người sử dụng lựa chọn Download 
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Lựa chọn filê cài đặt phù hợp với máy chủ, sau đó chọn Next. 

 

Người sử dụng mở filê cài đặt và tiến hành cài đặt. 

 

Tại cửa sổ SQL Server Installation Center, lựa chọn mục Installation, chọn New installation 

or add features to an existing installation. 
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Các bước tiếp theo thực hiện tương tự bước 4: Tiến hành cài đặt SQL Server Express 2008 ở 

trên. 

Cửa sổ thông báo đã hoàn thành việc cài đặt chương trình. 
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Sau khi bạn đã cài đặt thành công. Trên màn hình Desktop của người sử dụng sẽ xuất hiện 

biểu tượng của phần mềm SA2019 (biểu tượng SSE).   

Để bắt đầu sử dụng bạn kích đúp chuột vào biểu tượng. Hệ thống sẽ hỏi bạn user và 

password đăng nhập vào phần mềm: User: ABC; Password: 123 

 

Chú ý: Lần đầu tiên đăng nhập hệ thống sẽ hỏi bạn lựa chọn thông tư nào để áp dụng. Việc lựa 

chọn thông tư nào liên quan đến việc sử dụng mẫu biểu và hệ thống tài khoản đi theo nên bạn 

cần hết sức cân nhắc khi lựa chọn. Sẽ không thay đổi lại được nếu bạn đã nhập liệu 

3 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRÊN MÁY TRẠM 

Hình thức cài đặt này sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng môi trường mạng, 

hê ̣  thóng gòm 01 máy chủ chỉ có chức năng chứa dữ liê ̣u chung cho cả hê ̣  thóng và nhiều 

máy trạm kết nói vào máy chủ để cùng làm viê ̣c và chia sể dữ liê ̣u. 

3.1 Cài đặt chương trình 

3.2 Chạy chương trình cài đặt 
Kích đúp vào filê cài đặt (Từ đĩa cài đặt hoặc thư mục có chứa bộ cài đặt chương trình khi đã 

giải nén). 
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Nếu máy tính người sử dụng dùng hệ điều hành Windows 7/ Vista hoặc Windows 8/10 thì 

nhấn chuột phải chọn “Run as administrator”. 

 

3.3 Tiến trình cài đặt trên máy trạm 
Bước 1: Check chọn vào dòng ‘Máy trạm’. 

Chọn  để tiến hành cài đặt chương trình. 

 

Bước 2: Chọn nơi lưu trữ thư mục chương trình (Program) 

Chọn biểu tượng  để lựa chọn nơi lưu trữ thư mục. 
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Chọn  để tiếp tục cài đặt chương trình. 

 

Chọn Tạo biểu tượng trên màn hình sau đó chọn   
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Chọn  để xác nhận cài đặt chương trình 

Cửa sổ thông báo đã hoàn thành việc cài đặt chương trình. 

 

Sau khi bạn đã cài đặt thành công. Trên màn hình Desktop của người sử dụng sẽ xuất hiện 

biểu tượng của phần mềm SA2019 (biểu tượng SSE).   
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Để bắt đầu sử dụng bạn kích đúp chuột vào biểu tượng. Hệ thống sẽ hỏi bạn user và 

password đăng nhập vào phần mềm: User: ABC; Password: 123 

 

Chú ý: Lần đầu tiên đăng nhập hệ thống sẽ hỏi bạn lựa chọn thông tư nào để áp dụng. Việc lựa 

chọn thông tư nào liên quan đến việc sử dụng mẫu biểu và hệ thống tài khoản đi theo nên bạn 

cần hết sức cân nhắc khi lựa chọn. Sẽ không thay đổi lại được nếu bạn đã nhập liệu. 

 

 

 


