
            Công ty cổ phần Winta                                                                     www.winta.com.vn 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 
BƯỚC 1. 
Mở file Setup_Winta_Bill.exe mà bạn mới tải về. 
 
Nếu bạn chưa cài đặt Net framework 3.5 giao diện sẽ như hình dưới. 
 

 
 
Chọn “Next” để tiếp tục. 
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Trình cài đặt trên yêu cầu bạn chọn 3 mục là Windowns Installer 3.1 và .NET 
Framework 3.5. Nếu cài rồi bước này sẽ không xuất hiện. Nhấn “Next” trình cài đặt sẽ cài 
lần lượt từng mục như hình dưới. 
 

 
 
Windowns Installer 3.1 là file cài đặt bổ trợ cho .NET Framework 3.5. Nhấn “Next” để 
tiếp tục. 
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Chọn “I Agree” sau đó nhấn “Next”. 
 

 
 
Nếu bạn không muốn khởi động lại máy Tick chọn “Do not restart now” sau đó nhấn 
“Finish” 
 
BƯỚC 2 
Cài đặt NET Framework 3.5 và Report Viewer 
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Chọn “I have read ACCEPT ….” Sau đó nhấn “Install” và tiếp tục 
 

 
 
Đến đây bạn chờ đợi trong giây lát để trình cài đặt tải file NET Framework 3.5 và tự động 
cài đặt cho đến khi kết thúc. 
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NET Framework 3.5 đã cài xong. Bạn nhấn “Exit” để tiếp tục. Sau đó để phần mềm chạy 
tiếp file “ Hỗ trợ xem báo cáo”. Mục này trình cài đặt sẽ tự động. 
 
BƯỚC 3 
Nếu bạn đã cài NET Framework 3.5 hoặc Win của bạn đã được hỗ trợ NET Framework 
3.5 rồi (Ví dụ Win 7) thì khi chạy file cài đặt sẽ bắt đầu tại đây. Hình dưới 

 
 

Nhấn “Next” để tiếp tục. Màn hình dưới 
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Màn hình cài đặt trên có 3 mục chọn lựa. 
 
Typical : Cài đặt các tính năng chương trình phổ biến nhất. Khuyến khích cho hầu hết người 
dùng nhưng không phù hợp cho lần cài đặt đầu tiên vì có thể làm mất dữ liệu đột xuất trong 
trường hợp bị lỗi Windown không kịp lấy lại. Đường dẫn cài đặt chứa các file chương trình và 
dữ liệu mặc định thường nằm trong “C:\Program Files\Winta_JSC”.  
 
Custom : Cho phép người dùng chọn tính năng chương trình sẽ được cài đặt và đường dẫn 
cài đặt là nơi chứa các file chương trình, dữ liệu, bạn nên chọn ổ đĩa D, E, ..vv... Khuyến cáo 
cho người dùng hiểu biết về kỹ thuật. 
 
Complete : Tất cả các tính năng chương trình sẽ được cài đặt. (Yêu cầu không gian đĩa 
trống phải lớn). Nếu trước đây bạn đã cài đặt Winta vào một ổ đĩa nào đó án toàn cho dữ 
liệu rồi thì bạn nên chọn chức năng này. 
 
 

 
 

Vui lòng chờ trong giây lát để trình cài đặt chép các file phần mềm vào máy tính của bạn. 
Phần này chương trình tự động chạy, sau khi xong sẽ chuyển sang phần cài đặt cơ sở dữ 
liệu SQL như hình dưới. 
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Đến mục cài đặt dữ liệu SQL chương trình sẽ cài tự động cho tới khi hoàn thành mà bạn 
không cần phải qua một thao tác nào. 
 

 
 

Đây là các chức năng của Cơ sở dữ liệu SQL mà chương trình sẽ tự động cài đặt cho tới khi 
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xuất hiện hình dưới.  

 
 
Quá trình cài đặt đã hoàn tất. Nhấn “Finish” để kết thúc việc cài đặt. 
 
 
Bước 4 
 
Khởi động chương trình để chọn lĩnh vực kinh doanh và tạo cơ sở dữ liệu cho lần đầu tiên 

bạn nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình Desktop có chữ Winta. 
 

 
 

Chọn lĩnh vực hoạt động của bạn mà phần mềm Winta sẽ quản lý sau đó nhấn “Đồng ý” 
xuất hiện hình dưới. 
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Nếu đây là lần chạy đầu tiên sau khi cài đặt bạn vui lòng chờ trong giây lát để phần mềm 
tạo dữ liệu cho bạn cho tới khi thông báo đã tạo xong dữ liệu. 
 

 
 

Phần mềm Winta đã tạo xong dữ liệu và trở lại trạng thái đăng nhập.  
Người dùng và mật khẩu mặc định là : admin 
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Thiết lập chương trình 
Bạn vào Thiết lập => Thiết lập hoặc vào Hệ thống => Tùy chọn 
Vào chương trình chính bạn nên thiết lập các thông tin ban đầu để kế thúc hoàn toàn quá 
trình cài đặt và thiết lập. Bạn nên khởi động máy lại trước khi chính thức sử dụng phần 
mềm. 
 
 
Ghi chú 
Trong trường hợp file Setup sảy ra lỗi vì sự cố nào đó các bạn có thể Download và cài từng 
file riêng lẻ. 
 
Các bản tải và cài đặt các file sau. 
 
1. Windowns Installer 3.1 
Link Download : http://download.microsoft.com/download/1/4/7/147ded26-931c-4daf-9095-
ec7baf996f46/WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe 
 
2. NET Framework 3.5 
Link Download : http://download.microsoft.com/download/7/0/3/703455ee-a747-4cc8-bd3e-
98a615c3aedb/dotNetFx35setup.exe 
 
3. Hỗ trợ xem in Report 
Link Download 32bit : 
http://www.mediafire.com/download/ys3605fca607f8x/CRRedist2008_x86.rar 
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Link Download 64bit : 
http://www.mediafire.com/download/y2e61g6hqiajbeb/CRRedist2008_x64.zip 
 
 
Sau khi cài đặt 3 file trên các bạn chạy lại file cài đặt “Setup_Winta_Bill.exe” một lần nữa 
để tiếp tục cài đặt và hoàn tất. Nếu file cài đặt không cài được phần Microsoft SQL Server 
2005 bạn vui lòng Download từ link bên dưới. 
 
4. Microsoft SQL Server 2005 
Link Download  : http://download.microsoft.com/download/f/1/0/f10c4f60-630e-4153-bd53-
c3010e4c513b/SQLEXPR.EXE 
Link Hướng dẫn cài đặt : http://winta.vn/showthread.php?2708-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-
d%E1%BA%ABn-c%EF%BF%BD-i-%C4%91%E1%BA%B7t-Microsoft-SQL-Server-2005 

 
 

Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công 
 
 
 
 
 
Nếu trong quá trình cài đặt, sử dụng bạn cần hỗ trợ hãy liên hệ với công ty chúng tôi: 
 
Công ty cổ phần Winta  
Địa chỉ : 457/41, Đường Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh  
Điện thoại : 0862.952.090 - 0862.952.091 - 0873.084.999 - Fax : 0862.952.092 
Website : www.winta.com.vn 
Email : info@winta.com.vn 


