HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH EINVOICE
(Phần mềm hóa đơn tự in)
Thực hiện cài chương trình theo các bước sau đây:
Bƣớc 1: Chay chƣơng trình cài đặt từ đĩa CD
Nếu ổ CD của bạn để ở chế độ auto run thì khi đưa đĩa cài đặt vào, chương trình cài đặt sẽ tự động
chạy, trong trường hợp chương trình cài đặt không tự động chạy thì bạn vào đĩa cài đặt và chạy file
Setup.exe.

Chương trình cài đặt sẽ có giao diện như sau:

Thực hiện lần lượt các bước cài đặt theo các mục 1, 2, 3 theo hướng dẫn chi tiết.
Bƣớc 2: Cài đặt MSDE 2000
Nếu hệ thống của bạn đã cài đặt MSDE hoặc SQL Server 2000 thì không cần cài đặt bước này nữa.
MSDE có thể cài lên máy chạy chương trình hoặc cài đặt trên máy chủ.
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Để cài MSDE bạn kích chuột vào mục 1 trên màn hình cài đặt, chương trình cài MSDE sẽ hiện ra như
sau:

Bạn chờ đến khi MSDE được cài xong thì thực hiện bước tiếp theo (Khi cửa sổ cài Microsoft SQL
Server Desktop Engine đóng lại và nút lệnh cài MSDE ở mục 1 mờ đi thì bước cài MSDE đã hoàn tất)
Bƣớc 3: Tạo cơ sở dữ liệu (Trên máy cài MSDE)
Chú ý: Chức năng này chỉ thực hiện trên máy chủ - máy lưu trữ dữ liệu – máy cài MSDE hoặc SQL
2000 mà bạn vừa tiến hành ở bước trên.
Cửa sổ tạo cơ sở dữ liệu hiện ra như sau:

Thư mục lưu dữ liệu được đặt ngầm định là D:\SQLDatas
Nếu máy của bạn không có ổ D thì bạn có thể chuyển sang ổ đĩa khác bằng cách sửa tên thư mục lưu
dữ liệu, ví dụ: C:\SQLDatas
Trƣờng hợp tạo mới CSDL (Cơ sở dữ liệu):
Chỉ dùng đối với doanh nghiệp lần đầu sử dụng chương trình E-INVOICE hoặc khi bạn muốn tạo ra
một CSDL trắng ( không có tờ khai, chứng từ )
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Nếu chương trình kiểm tra thấy trong thư mục bạn lưu CSDL đã có file CSDL trước đó, chương trình
sẽ hỏi bạn có muốn tạo CSDL từ những file CSDL trước đó không(khôi phục CSDL)

Nếu tạo mới CSDL từ những file đã có chọn “Có”, nếu tạo mới CSDL trắng chọn “Không”, trái lại
chọn “Đóng” để bỏ qua
Trƣờng hợp khôi phục CSDL trƣớc đó:
Nếu trước đó bạn đã cài E-INVOICE vì một lý do nào đó bạn thực hiện cài lại máy tính hoặc hệ quản
trị MSDE, khi đó bạn phải tiến hành khôi phục lại dữ liệu từ những file dữ liệu đã có trước đó .
a) Khôi phục từ file cơ sở dữ liệu đang dùng trước khi cài lại, loại file dạng như hình sau :
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Hãy đảm bảo đây là file sử dụng mới nhất trước khi bạn cài lại máy tính hoặc cài lại MSDE.
Với dạng file này bạn chọn “ Từ file CSDL” sau đó “Chọn file” để trỏ đường dẫn vào thư mục lưu trữ
file này, chọn “Thực hiện” và chờ có thông báo thành công :

b) Khôi phục từ file sao lưu, là dạng file mà trong quá trình làm chương trình bạn thường xuyên sao
lưu dự phòng (dạng tenfile.BAK), hãy đảm bảo file sao lưu của bạn là mới nhất, dữ liệu khôi phục
sẽ có đến ngày bạn sao lưu :
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Với dạng file này bạn chọn lựa chọn “ Từ file sao lưu” và trỏ đường dẫn tới vị trí lưu file, sau đó thực
hiện và chờ kết quả thành công :

Bƣớc 4: Cài đặt chƣơng trình
Kích chuột vào mục 3 .Cài đặt máy trạm E-INVOICE chương trình cài đặt sẽ hiện ra như sau.
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Chọn nút “Next >” để tiếp tục, màn hình tiếp theo hiện ra như sau:

Bạn chọn đường dẫn để cài chương trình tốt nhất là cài ổ D để tránh các trường hợp cài lại máy tính.
Quá trình cài đặt thành công chương trình hiển thị thông báo như sau:
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Khi chương trình hiện ra thông báo cài đặt thành công bạn chọn Restart để hoàn thành việc cài đặt.

(Sau khi khởi động lại máy, trên màn hình của bạn xuất hiện biểu tượng
hoàn thành, bạn có thể bắt đầu sử dụng chương trình).

thì việc cài đặt đã

Chúc quý doanh nghiệp thực hiện thành công !
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