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1 Cài đặt và thiết lập cấu hình hệ thống 

1.1 Yêu cầu hệ thống 
- CPU tương đương Intel Pentium III 500Mhz trở lên. 

- 100MB HDD còn trống. 

- RAM: > 64MB 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. 

1.2 Cài đặt hệ thống phần mềm ESoftHRM 

Cài đặt SQLServer 

Chạy file Autorun.exe - Trong thư mục E:\Setup\SQL2000. 

Bằng 02 cách :  

1. Nhấn đúp trái chuột lên file có tên: Autorun.exe trong Windows Explore 

2. Chạy file Autorun.exe trong cửa sổ Start\Run như sau: Nhấn 

vào 

OK 

để  

băt 

đầu 

cài 

đặt 
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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: 

 

 

 
Kích chuột vào đây 
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Sau khi lựa chọn SQL Server 2000 Component tiếp tục lựa chọn 

 

 
Kích vào đây để chọn 
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Nhập vào tên của máy tính hoặc sửa tên mặc định của SQLServer 
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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 
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Lựa chọn Default, rồi ấn Next  

 

 

Lựa chọn Typical, rồi ấn Next 
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Lựa chọn như hình dưới 
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 Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại - ESoft 

Hướng dẫn cài đặt hệ thống quản lý nhân sự Esoft HRM 1.0 

13/18 

Nhấn vào Finish để kết thúc việc cài đặt SQL Server 

 

 

Cài đặt hệ thống ứng dụng 

Chạy file Setup.exe - Trong thư mục E:\ ESoftSetup\SetupHRM. 

Bằng 02 cách :  

1. Nhấn đúp trái chuột lên file có tên: Setup.exe trong Windows Explore 

2. Chạy file Setup.exe trong cửa sổ Start\Run như sau: 

 

Nhấn 

vào 

OK 

để  

băt 

đầu 

cài 

đặt 
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Màn hình sẽ hiển thị 

 

Bạn chỉ cần kích nút Install. 

Khi chạy chương trình sẽ đưa ra màn hình sau - Nhấn Next để tiếp tục   

 

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) 
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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. 

 

Nhập 

đường 

dẫn 

mới 
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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. 

 

Sau khi cài đặt xong chương trình.Chạy biểu tượng ESoft HRM ở trên 
Destop ngoài màn hình.Chương trình sẽ hiển thị ra 1 hộp thoại để 
kết nối tới máy chứa CSDL. 

Thiết lập đường dẫn tới Server và tạo mới đơn vị sử dụng 

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). 
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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. 

 

 

Tạo đơn vị mới: Kích vào Thêm sau đó nhập mã số đơn vị, tên đơn vị, loại 

CSSL. Kích vào Đóng để quay trở lại màn hình truy nhập hệ thống  … 

 

 

 



 Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại - ESoft 

Hướng dẫn cài đặt hệ thống quản lý nhân sự Esoft HRM 1.0 

18/18 

 

Màn hình truy nhập hệ thống: Gõ vào tên Người sử dụng, mật khẩu, lựa chọn 

đơn vị sử dụng. Sau đó kích vào đăng nhập để băt đầu sử dụng chương trình 

 

Tới đây đã hoàn thành hoàn toàn việc cài đặt hệ thống quản trị doanh nghiệp 

cùng với việc tạo ra bộ số liệu cho đơn vị mới. 

Đối với các máy trạm, khi chạy lần đầu tiên, chương trình có thể bật lên cửa sổ 

server information khi đấy gõ vào các thong tin như ở trên. 

Sau khi  xong chương trình sẽ hiện cửa sổ đăng nhập để bắt đầu làm việc với 

chương trình. 
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