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CHƯƠNG 01 - HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 

1 – Hướng dẫn cài đặt cho 1 máy đơn lẻ 

1.1 - Cài đặt chương trình 

1.      Chọn chương trình cài đặt MvAccPro15.0.exe 

Từ đĩa cài đặt hoặc thư mục trên máy tính có chứa bộ cài đặt chương trình chọn file 

MvAccPro15.0.exe 

2.      Chạy chương trình MvAccPro15.0.exe 

-         Kích đúp chuột trái để chạy file MvAccPro15.0.exe trong bộ cài  

-         Chương trình sẽ hiện màn hình thông báo cài đặt chương trình 



 

-         Chọn Next để tiếp tục cài đặt chương trình 

3.      Chọn thư mục cài đặt chương trình 

Sau khi chọn Next ở bước trên thì chương trình hiện ra màn hình tiếp theo chọn thư mục cài 

đặt chương trình 



 

-         Chương trình mặc định thư mục cài đặt là: D:\MAXVN\, người sử dụng có thể thay 

đổi đường dẫn thư mục cài đặt, bằng cách nhấn vào nút Browse… chọn thư mục cần cài 

đặt chương trình. 

-         Chọn Next để tiếp tục cài đặt ( 02 lần)  

4.      Xác nhận lại thông tin cài đặt 

Sau khi đã chọn thư mục cài đặt chương trình MvAccPro15.0 chương trình hiện ra màn hình 

để xác nhận thông tin cài đặt ban đầu 



 

-         Nếu cảm thấy không chắc chắn các thông tin đã chọn thì nhấn Back để xem và chọn 

lại. 

-         Nếu đã chắc chắn rồi thì chọn Install để cài đặt. 

-         Nếu không muốn tiếp tục cài đặt thì chọn Cancel. 

5.      Tiến trình cài đặt chương trình  

Chương trình hiện màn hình trong quá trình tiến trình cài đặt chương trình 



 

6.      Kết thúc cài đặt 

Chương trình MvAccPro15.0 khi được cài đặt xong sẽ xuất hiện màn hình kết thúc cài đặt 

 



- Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt. 

1.2 - Chạy chương trình MvAccPro15.0 

-         Trên màn hình Desktop, kích đúp chuột trái vào biểu tượng MvAccPro15.0 

 

-         Chương trình hiện màn hình đăng nhập vào chương trình 

-         Người sử dụng đăng nhập vào chương trình với tên đăng nhập là MV hoặc ADMIN, 

mật khẩu và mã đơn vị bỏ trống. 

 

  

Chú ý: Nếu lần đầu chạy chương trình, chương trình hiện câu thông báo “Khởi động lại máy để 

việc cài font có hiệu lực” thì phải khởi động lại Windows.  

2 – Hướng dẫn cài đặt trên mạng Lan với 1 máy chủ và các máy trạm 

2.1 Cài đặt trên máy chủ 

Các bước cài đặt tương tự như phần 1 

2.2 Tạo biểu tượng (Shortcut) MvAccPro15.0 cho các máy trạm 

Mở Explore (có thể bắt đầu từ My computer trên Desktop hoặc nhấn tổ hợp phím Win + E) -> 

chọn thư mục Ws của chương trình hoặc ổ đĩa chương trình đã được tạo (Map) 

Ví dụ: \\Server\ MvAccPro15.0 \Ws hoặc Z:\Ws 

file://///Server/FMaxvPro11.0/Ws


Vào thư mục ổ đĩa mạng (Z:\Ws) -> nhấn chuột phải vào biểu tượng con cáo (file Vfp9.exe) -> 

Chọn Send to -> Desktop (create shortcut).                                   

                        

Quay ra màn hình Desktop sẽ thấy có 1 biểu tượng con cáo Shortcut to vfp9.exe-> Nhấn chuột 

phải -> Chọn Properties -> Khai báo thêm các thông tin 

-         Target: \\Server\MvAccPro15.0\Ws\Vfp9.exe -t \\Server\ MvAccPro15.0\Ws\v.Fxp 

Hoặc Z:\Ws\Vfp9.exe –t Z:\Ws\v.Fxp 

-         Start in: \\Server\ MvAccPro15.0\Ws 

Hoặc Z:\Ws 

2.3 Chạy chương trình MvAccPro15.0 

Tương tự như mục 1.2 

 

file://///Server/MvAccPro15.0/Ws/Vfp9.exe
file://///Server/MaxVPro11.0/Ws/v.Fxp
file://///Server/MaxVPro11.0/Ws

