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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT 

PHẦN MỀM ISS & ISW 

- BƯỚC 1: TẢI FILE CÀI ĐẶT

Hãy chắc chắn rằng Quý khách đã download đúng phần mềm dành cho

sách của mình bằng cách nhập đường link được in ở bìa sau của quyển

sách vào trình duyệt. (Nếu download sai phần mềm thì sẽ không kích

hoạt được nội dung với code đính kèm.)
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- BƯỚC 2: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Mở file zip vừa tải về, click chuột 2 lần vào file setup (có đuôi .exe) để

thực hiện cài đặt

- Chương trình cài đặt sẽ bắt đầu, bằng màn hình khởi động hiển thị như

bên dưới. Chọn “Next” để tiếp tục.
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- Một số thông tin về phần mềm đang cài đặt được hiển thị . Chọn

“Install” để tiếp tục.

- Tiến trình cài đặt được thực hiện tự động cho đến khi hoàn tất. Màn

hình kết thúc tiến trình được hiển thị. Nhấn “Finish” để kết thúc quá

trình cài đặt này.
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- BƯỚC 3: CHẠY PHẦN MỀM.

Sau khi cài đặt thành công, biểu tượng cả phần mềm sẽ xuất hiện ở màn

hình chính (Desktop)

- Nhấp chuột 2 lần vào biểu tượng trên để khởi động phần mềm.
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 LƯU Ý: Quá trình khởi động phần mềm có thể sẽ gặp lỗi ở một số máy

cài hệ điều hành Windows cũ (Windows XP, Windows 7) như sau:

Hoặc 

Lỗi này là do máy bị thiếu thư viện .NET 4.5.2 của Microsoft mà phần 

mềm cần.  

- Để khắc phục, vui lòng cài đặt thêm thư viện .NET 4.5.2 bằng cách nhấn

2 lần vào file  NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe đính kèm.

(trường hợp không tìm thấy file, xin vui lòng nhập đường dẫn

https://www.microsoft.com/net/download/thank-you/net452 vào trình

duyệt để tải thư viện về và chạy cài đặt). 

https://www.microsoft.com/net/download/thank-you/net452
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- Màn hình cài đặt thư viện .NET 4.5.2 sẽ được hiển thị như hình dưới.

Nhấn “Install” để bắt đầu cài.

 Lưu ý: nhớ click vào “I have read and accept the license terms”.

- Tiến trình cài đặt bắt đầu
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- Sau khi cài đặt xong thư viện .NET 4.5.2 màn hình thông báo được hiển

thị như bên dưới. Bấm “Finish” để kết thúc.

 Vui lòng khởi động lại máy để đảm bảo rằng việc cài đặt thư viện

.NET 4.5.2 có hiệu lực. Sau đó chạy lại phần mềm.

- BƯỚC 4: TÀI KHOẢN DTP VÀ ĐĂNG NHẬP.

Sau khi khởi động phần mềm thành công, sử dụng tài khoản đã được

đăng ký trước đó để đăng nhập.

Lưu ý rằng một tài khoản DTP có thể được sử dụng chung cho tất cả

các ứng dụng. Không cần thiết phải tạo tài khoản mới.
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- Trường hợp quên password đăng nhập, vui lòng nhấn chuột vào dòng

“Forgot your password?” để yêu cầu hệ thống gửi lại password mới.

 Nhập vào địa chỉ email mà quý khách sử dụng để tạo tài khoản.

- Trường hợp chưa có tài khoản trên hệ thống của DTP, vui lòng nhấn vào

“Create DTP’s Account” để tạo tài khoản
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- Ngoài ra, quý khách có thể login vào hệ thống với tài khoản Facebook

của mình bằng cách nhấn chuột vào “Sign in with Facebook”

- Trường hợp muốn đổi password, quý khách phải đăng nhập thành công

vào hệ thống. Sau đó nhấn vào biểu tượng chìa khóa ở phần menu
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- BƯỚC 5: TẢI NỘI DUNG.

Sau khi cài đặt và đăng nhập thành công ở lần đầu tiên, phần nội dung

vẫn chưa được tải về máy tính/laptop.

Để tải về, Quý khách vui lòng nhấn vào Cấp độ mong muốn. Phần mềm 

sẽ hiển thị hộp thoại cho việc tải nội dung của cấp độ đó.
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- Màn hình sau khi tải nội dung về máy thành công

CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH! 

XIN CÁM ƠN ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN DTP 

HẾT ./. 




