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PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 
 

Thông tin liên hệ: 

 

 Số điện thoại: 0983.955.591 (Mr. Thành) 

 Email: goodsolutions247@gmail.com 

 Website: giaiphaptot.com 

 

I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 

 

 
 

Có 2 hình thức cài đặt: Cài tự động và Cài thủ công. 

  

mailto:goodsolutions247@gmail.com
giaiphaptot.com
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Cài tự động: 

- Mở và đọc file auto_setup_Readme.txt, sau đó chạy file SetupPM.exe 

 
 

 
 

- Nhấn nút Bắt đầu và làm theo từng bước trên các cửa sổ cài đặt phần mềm. 

- Bước 1: Cài đặt phần mềm SQL Server Express 2012 (Phần I, Mục 1) 

- Bước 2: Cài đặt Cơ sở Dữ liệu (Phần I, Mục 3) 

- Bước 3: Cài đặt phần mềm QLTS (Phần I, Mục 4) 
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Cài thủ công: 

- Huong_dan_Cat_dat_Phan_mem_QLTS_V1.0.2_2017.pdf và làm theo từng 

bước. 

- Mở thư mục cài đặt SetupPM: 

 
 

 
 

1. Cài đặt SQL Server Express 2012 

- Bước 1: Vào thư mục SQL Express/2012/ chạy file có tên 

SQLEXPR_x86_ENU_sp2.exe hoặc download tại 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43351 {Hướng 

dẫn download xem ở phần dưới cùng}và tiến hành cài đặt theo hướng dẫn 

 
 

- Bước 2: Nhấn chọn mục được khoanh đỏ 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43351%20
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- Bước 3: 
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Nếu trong quá trình cài SQL Server bị một số lỗi như bên dưới, vui lòng khắc 

phục theo hướng dẫn sau: 

 

Lỗi #1: 
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Lỗi #2: 

 
 

Giải pháp khắc phục: 

 Tắt hết cửa sổ đang cài đặt. 

 Kiểm tra xem hệ điều hành của máy tính có phải Windows 7 Service 

Pack 1 không? Nếu đúng thì phải Cập nhật lại Hệ điều hành Windows 

bằng cách sau: 

o Nhấn nút Start, vào Control Panel, chọn Windows Update, nhấn 

nút Update hoặc nút Download hoặc nút Install, sau đó chờ trong 

khi Windows cập nhật. Lưu ý máy tính phải kết nối internet. 

o Sau khi cập nhật xong, chạy lại phần mềm cài đặt từ đầu. 
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- Bước 4: 

 

 

- Bước 5: 
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- Bước 6: 

 

 

 Bạn chọn mục Named instance rồi gõ vào tên: SQLEXPRESS2012 và 

ghi nhớ tên này để sau này cấu hình cho CSDL kết nối với phần mềm. 

 Nhấn nút Next. 

- Bước 7: 
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- Bước 8: 

 

 

 Sử dụng chế độ Mixed Mode: tài khoản mặc định là sa và gõ mật 

khẩu của bạn vào 2 ô Enter password và Confirm password (nên gõ 

mật khẩu là a123456*), lưu ý phải ghi nhớ mật khẩu này để lúc sau 

kết nối trong phần mềm. 

 Nếu chưa có bất kỳ 1 tài khoản nào ở mục Specify SQL Server 

administrators thì nhấn nút Add Current User. 

 Nhấn Next. 

 

- Bước 9: 
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- Chờ cho tới khi việc cài đặt hoàn tất. Và restart lại máy tính sau khi cài đặt 

hoàn tất nếu xuất hiện thông báo sau (khuyến cáo nên khởi động lại máy tính): 

 

 
2. Cấu hình dịch vụ cho SQL Server: 

- Vào Run gõ: 

 
 

- Nhấn OK sẽ xuất hiện cửa sổ: 
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- Tìm đến Name có tên (tên lúc cài đặt ở trên tức là Named instances) và double 

click lên nó. 

- Chọn mục như trong hình dưới: 
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- Nếu nút Start còn sáng (tức là dịch vụ chưa chạy) hãy nhấn nút Start sau đó 

nhấn nút OK. 

3. Cài đặt Cơ sở Dữ liệu 

a. Bước 1:Vào thư mục BackupRestoreDB chạy ứng dụng Backup và Restore DB 

(file có tên ) 
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- Nhập các thông số: 

 Tên máy chủ CSDL: tên của hệ quản trị CSLD MS SQL Server đã được 

cài đặt ở Bước 6 mục 1 phần I. Hoặc nhấn chọn nút mũi tên xuống để 

chọn. 

 Tài khoản: mặc định sa 

 Mật khẩu: mật khẩu khi cài đặt SQL Serverở Bước 8 mục 1 phần I 

- Sau đó nhấn nút Kết nối 

b. Bước 2:Nhập tên CSDL như hình dưới tại mục Tên CSDL cần tạo và chọn Thư 

mục lưu trữ CSDL: 

 
 

- Nhấn nút Tạo CSDL và chờ trong giây lát để hệ thống tạo dữ liệu, sau đó nhận 

được thông báo thành công như hình dưới thì quá trình hoàn tất: 

 
 

4. Cài đặt phần mềm Quản lý Tài sản 

- Tại thư mục SetupPM, chạy file có tên Setup_QLTS.exe và tiến hành cài đặt 
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theo hướng dẫn (chỉ việc nhấn nút Next). 

 

 
 

- Phần mềm sẽ cài mặc định vào đường dẫn C:\Program Files 

(x86)\QLTAISAN_GIAIPHAPTOT.COM (bạn có thể thay đổi đường dẫn 

này). 

- Lưu ý: Không nên cài đặt vào các thưc mục có tên thư mục chứa dấu cách. 
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- Cứ thế nhấn Next để hoàn tất việc cài đặt. 

 

5. Kết nối Phần mềm với CSDL 

- Nhấn vào biểu tưởng của phần mềm ở ngoài màn hình desktop ) 

để chạy phần mềm. Nhập thông tin Tên đăng nhập: demo và Mật khẩu: 

123456 

 
 

- Nếu chưa thiết lập thông số kết nối đến CSDL thì sẽ xuất hiện cửa sổ như hình 

dưới: 
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- Tiến hành nhập các thông số sau: 

 Máy chủ CSLD: tên của hệ quản trị CSLD MS SQL Server đã được cài đặt 

ở Bước 6 mục 1 phần I. 

 CSDL: tên CSDL_Client 

 Username: mặc định sa. 

 Password: mật khẩu khi cài đặt SQL Serverở Bước 8 mục 1 phần I. 

- Nhấn nút Kết Nối để kiểm tra thông tin nhập ở trên đã đúng hay chưa. Nếu báo 

“Kết nối thất bại” thì phải kiểm tra lại thông tin ở trên, nếu báo “Kết nối thành 

công” thì nhấn nút Cập Nhật để lưu lại thông tin CSDL. 

 

 

 
II. HƯỚNG DẪN DOWNLOAD MS SQL SERVER EXPRESS 2012 

Download tại https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43351 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43351%20
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1. SQLEXPRADV_x86_ENU.exe: gói này vừa tích hợp SQL Server và Management 

Studio. 

2. SQLEXPR_x86_ENU.exe: gói này chỉ tích hợp SQL Server. 

3. Click chọn SQLEXPR_x86_ENU.exe và nhấn nút Next. 

4. Sau đó chờ đợi đến khi download hoàn thành và chạy file trên (Bước 1 ở trên). 


