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1 Yêu cầu hệ thống 

- CPU tương đương Intel Pentium III 500Mhz trở lên. 

- 100MB HDD còn trống. 

- RAM: > 128MB RAM. 

- Màn hình độ phân giải > 800 x 600 

- Hệ điều hành: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP. 

- Internet Explorer: 5.5, 6.0 

- .Net Framework 1.0 

- Microsoft Data Access Component 2.7 

- SQL server 2000 (không cần cho bản ESoft cho doanh nghiệp nhỏ). 

2 Cài đặt SQLServer 

(Chức năng này không áp dụng cho bản Esoft cho doanh nghịêp nhỏ) 
Chạy từ đĩa cài đặt SQL Server 2000. 
Bằng 02 cách :  
1. Nhấn đúp trái chuột lên file có tên: Autorun.exe trong Windows Explorer 
2. Chạy file Autorun.exe trong cửa sổ Start\Run như sau: 

 
 
 
 
 
Sau khi nhấn OK chương trình cài đặt sẽ tiếp tục đưa ra các màn hình hỏi đáp người 
sử dụng chỉ việc ấn – Next - hoặc lựa chọn theo hướng mũi tên chỉ trong hình 
hướng dẫn để thực hiện cài đặt như sau: 

Nhấn 
vào 
OK 
để  
băt 
đầu 
cài 
đặt 
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Sau khi lựa chọn SQL Server 2000 Component tiếp tục lựa chọn 
 
 

 
 

Kích chuột vào đây 

Kích vào đây để chọn 
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Nhập vào tên của máy tính hoặc sửa tên mặc định của SQLServer 

 

Kích vào đây để chọn 
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Lựa chọn theo hướng mũi tên để tạo DSDL cho máy chủ và nhấn Next 

 
 
Nhập vào tên người cài đặt vào ô Name và tên công ty vào ô Company  
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Nhấn Yes để tiếp tục 

 
 
Nhập vào mã số Serial Key như hình dưới, Ấn Next để tiếp tục 
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Lựa chọn Server and Client Tool để  rồi ấn Next 

 
Lựa chọn Default, rồi ấn Next  
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Lựa chọn Typical, rồi ấn Next 

 
Lựa chọn như hình dưới 
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Nhấn vào Finish để kết thúc việc cài đặt SQL Server 
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3 Cài đặt Esoft Financials 

Khi cho đĩa CD, vào màn hình giới thiệu Esoft Financials tự động xuất hiện. Nếu 
không bạn có thể kích đúp lên file index.html trong đĩa CD. 
Nếu muỗn xem các tài liệu, bạn phải cài đặt Acrobat Reader bằng cách kích lên mục 
cài đặt Acrobat Reader. 

 
Để cài đạt Esoft, bạn cần chọn bản tương ứng là bản Esoft Financials đầy đủ, hay 
Esoft Fiancials cho doanh nghịêp nhỏ. 
- Chọn cài đặt Esoft Financials nếu bạn muốn cài bản Esoft Financials đầy đủ. 
- Chọn cài đặt Esoft Financials SE nếu bạn muốn cài đặt bản Esoft financials cho 

doanh nghiệp nhỏ. 
Khi chạy chương trình sẽ đưa ra màn hình sau 

 
Bạn chỉ cần kích nút Install. 
Nếu chưa cài đặt Microsoft Data Access Component, chương trình sẽ đưa ra màn 
hình thông báo “Kich nut Next de cai dat Microsoft Data Access Components 2.7”. 
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- Kích nút Next 
Sau khi cài đặt xong Microsoft Data Access Component, nếu chưa cài đặt Microsoft 
.NET Framework 1.0, chương trình sẽ đưa ra màn hình thông báo “Kich nut Next 
de cai dat Microsoft .Net Framework 1.0” 
- Kích nút Next 
Sau khi cài đặt xong các phần trên, chương trình sẽ đưa ra thông báo “Kich nut 
Next de cai dat ESoft Financials”  
- Kích nút Next 

 
Cửa sổ cài đặt tiếp theo yêu cầu nhập vào đường dẫn của chương trình khi cài đặt ra 
(Tôt nhất nên để đường dẫn mặc định) 

 

Nhập 
đường 

dẫn 
mới 
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Màn hình xác nhận việc cài đăt các thông số trước khi hoàn thành, trong trường hợp 
người sử dụng muốn thay đổi các thông số trước khi cài đặt thì nhấn Next để quay 
trở lại các cửa số cài đặt trước hoặc nhấn Cancel để huỷ việc cài đặt. 

 
Cửa sổ thông báo việc cài đặt đã hoàn thành. Nhấn Close để đóng màn hình cài đặt. 
Sau khi hoàn thành tất cả các bước thao tác trên, chỉ viêc khởi động lại máy tính để 
sang phần thiết lập đường dẫn tới Server  và tạo mới đơn vị sử dụng. 

 

4 Tạo đơn vị 

Sau khi cài đặt xong, chạy chương trình Data Manager trong Start -> All Programs -
> Esoft -> Esoft Financials  để tạo cơ sở dữ liệu mới. 
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(Màn hình Server Information sẽ không xuất hiện trong phiên bản cho doanh nghiệp 
nhỏ) 
Bắt buộc phải đang ở trên máy chủ cài SQL Server để thực hiện chức năng này. 
Trước hết, bạn sẽ phải khai báo thông tin để máy chủ 

 
Nhập vào ô Sql Server có hai trường hợp: 
- Nếu trong phần cài đặt SQL Server, nếu mục Instance Name, để là default thì gõ 

tên máy tính cài đặt SQL server vào mục Sql Server. 
- Nếu trong phần cài đặt, mục Instance Name không phải là default mà gõ mới 

vào thì gõ như sau: TENMAYTINH\INSTANCENAME (trong đó 
TENMAYTINH là tên máy cài đặt Sql Server, INSTANCENAME là tên 
instance gõ vào khi cài đặt sql Server). 

Nhập vào ô User name : Tên người sử dụng (quản trị sql server, ngầm định là sa). 
Nhập vào ô Password : Mật khẩu truy cập cơ sở dữ liệu (là mật khẩu gõ vào khi cài 
đặt Sql Server, nếu khi cài đặt Sql Server, bạn đánh dấu mục Blank Password thì 
không cần gõ mật khẩu ở đây. 

4.1 Tạo đơn vị 
Màn hình đầu tiên sẽ hiện ra danh sách các cơ sở dữ liệu trong chương trình. 

 
Kích nút <<Thêm>> 
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Gõ vào các thông tin: 
- Mã đơn vị: thông thường nên ghi 1 vài ký tự viết tắt của đơn vị và năm làm việc 

liền nhau, không có ký tự đặc biệt hoặc khảong trống. 
- Tên đơn vị: Gõ vào tên đầy đủ đơn vị và năm làm việc. 
- Ngày đầu năm: Ngày đầu năm tài chính sử dụng chương trình (hoặc đầu tháng 

nếu sử dụng chương trình giữa năm tài chính). 
- Chọn mục Đvị mới. 
- Chọn loại dữ liệu là Blank Unicode để tạo một đơn vị mới làm việc. 
- Chọn loại dữ liệu là Sample Unicode để tạo một đơn vị mẫu để tìm hiểu chương 

trình. 
- Kích Chấp nhận. 
- Sau đấy kích Đóng để thoạt ra ngoài trên màn hình trước. 

4.2 Tạo năm mới 
Trong trường hợp bạn đã sử dụng chương trình và muốn tạo một năm làm việc mới, 
cách thao tác cũng như trên. 
Tuy nhiên các thông tin cần chọn có khác: 
- Chọn mục Năm mới. 
- Sau đấy trong mục năm trước, chọn đến Cơ sở dữ liệu năm trước của đơn vị. 
- Kích Chấp nhận 
- Sau đó kích Đóng để thoát ra. 

5 Thiết lập kết nối mạng cho bản Esoft cho doanh nghịêp nhỏ 

Đối với bản Esoft Financials cho doanh nghiệp nhỏ, cách thiết lập mạng như sau. 
- Sau khi đã cài xong tất cả các máy. 
- Chọn 1 máy làm máy chủ. 
- Chia sẻ thư  mục Data trong thư  mục chương trình. 
- Kiểm tra từ các máy con xem dã truy cập được vào thư mục Data này chưa. 
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- Trên mỗi máy trạm, vào file config.txt trong thư mục chương trình, sửa dấu . 
thành \\server_name\Data, trong đó server_name là tên máy chủ. 

- Xóa hết thư mục Data trên các máy trạm. 

6 Truy cập chương trình lần đầu 

Đối với các máy trạm chương trình có thể bật lên cửa sổ Server Information, khi 
đấy gõ vào các thông tin như ở trên. 
Sau khi xong, chương trình sẽ hiện cửa sổ Đăng nhập để bắt đầu làm việc với 
chương trình. 
Nếu bạn tạo một dữ liệu mới, chương trình sẽ ngầm định tên người sử dụng ban đầu 
là ADMIN, không có mật khẩu. 
(Chức năng này không áp dụng với bạn cho doanh nghịêp nhỏ) 

7 Thiết lập lưu trữ và quản trị dữ liệu trực tuyến 

(Chức năng này không áp dụng với bạn cho doanh nghịêp nhỏ) 
Cơ sở dữ liệu trong quá trình hoạt động có thể có những vấn đề trong nội tại cấu 
trúc, hơn nữa do cơ chế hoạt động của nó, các file chứa dữ liệu thường bị phình to 
ra và có những khoảng trống không cần thiết. Vì vậy, thiết lập một cơ chế quản trị 
tự động là cần thiết. 
Lưu trữ dữ liệu là cần thiết, tránh những hỏng hóc có thể xảy ra đối với CSDL, phần 
cứng. 
Thiết lập lưu trữ và quản trị dữ liệu trực tuyến bao gồm các thao tác 

1. Tạo một thư mục trên máy chủ để backup dữ liệu (ví dụ C:\BACKUP) 

2. Vào SQL Mananger 

3. Tìm đến CSDL chứa dữ liệu của ESoft Financials (có dạng EFF_XXX, trong 

đó XXX là mã đơn vị khi bạn tạo đơn vị mới) 

4. Phải chuột, tìm đến All Task – Maintenance Plan 

5. Data Optimization 
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6. Change 

 
7. Integrity Check 
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8. Change 

 
9. Backup 
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10. Change 

 
11. Thư mục backup 
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12. Transaction backup 

 
13. Change 
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14. Thư mục backup 

 
15. Reports 
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16. Log 

 
17. Vào Control Panel -> Administrative Tools -> Services, kích đúp lên dòng 

SQLSERVERAGENT, chọn startup type là Automatic 

18. Khởi động lại máy chủ. 
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19. Lưu ý người quản trị mạng định kỳ copy file từ thư mục backup 

(C:\BACKUP như ví dụ trên) sang một máy tính khác để lưu trữ. 

8 Backup và lưu trữ trực tiếp CSDL 

Trước khi update hệ thống, hay định kỳ nên backup dữ liệu sử dụng SQL Manager. 
Khi có sự cố có thể khôi phục lại bản dữ liệu mới nhất sử dụng chức năng Restore 
của SQL Manager. 
Người quản trị mạng nhất thiết phải nắm được cách backup và restore CSDL sử 
dụng SQL Manager. 
(Chức năng này không áp dụng với bạn cho doanh nghịêp nhỏ) 
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