PHẦN 1: CÀI ĐẶT

Bước 1: giải nén bằng WinRa:
Bấm phải chuột vào file nén chọn Extract Here hoặc Extract to gdnngdtx

Bước 2: Cài Bộ kết nối SQL :
(Nên chạy thử bước 3 trước, nếu chạy được thì bỏ qua bước này – vì nhiều máy đã có
sẵn )
- nếu Máy tính cài hệ điều hành 32 bit thì chạy file: msodbcsql _32bit,
- nếu Máy tính cài hệ diều hành 64 bit thì chạy file : msodbcsql _64bit.
( chạy 1 trong 2 file, file nào chạy được là đúng loại – có thể tham khảo thêm ở
phần 5.II )

Sau đó bấm next cho đến khi hoàn thành

Bước 3: Cài phần mềm
Click mở file Mysetup.exe để chạy – Bấm Next:

Đánh dấu tích vào : Create a desktop shortcut để tạo lối tắt ra Desktop
Sau đó bấm: next \ Install\ Finish (Lưu ý cần có kết nối internet trước khi finish)

PHẦN 2: ĐĂNG NHẬP
(Trước khi chạy phần mềm cần có kết nối internet)
1. Chọn điểm trường:
Bấm chuột vào danh sách thả xuống ở mục “địa điểm trường” (1), chọn tên
điểm trường mà mình phụ trách.
2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp (2-3)
3. Bấm nút đăng nhập
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PHẦN 3: NHẬP , SỬA THÔNG TIN HỌC SINH
Bấm chọn nút “Nhập sửa hồ sơ”:

1. Nhập học sinh mới tuyển sinh khối 10
Dùng trong giai đoạn tuyển sinh khi chưa phân chia lớp học, học sinh khi nhập
vào máy sẽ không nằm trong lớp nào, sau đó phải tạo lớp và đưa học sinh đó
vào lớp.

2. Nhập học sinh vào khi đã có lớp sẵn
Dùng khi thêm/sửa học sinh theo 1 lớp đã có
Tích vào: Nhập sửa học sinh theo lớp VH\ Chọn lớp trong danh sách

3. Thêm mới 1 hồ sơ học sinh
Bấm nút hình dấu +

4. Xóa 1 hồ sơ:
Bấm nút hình dấu

-

Sẽ xuất hiện hộp thoại xác nhận xóa 1 hồ sơ:

- Bấm OK: chấp nhận xóa
- Bấm Cancel: không xóa nữa.
5. Nhập thông tin cơ bản:

- Họ và tên lót nhập riêng
- Tên gọi nhập riêng
- Ngày sinh nhập ngày tháng năm cách nhau bằng dấu ‘/’
(Lưu ý cần cài định dạng Region Format là Vietnamese - trong phần seting của
window - theo chuẩn của việt Nam, nếu nhập ngày tháng mà báo lỗi thì xem
hướng dẫn thiết lập định dạng cho windows ở phần 5.I cuối tài liệu này )
- Phần giới tính chỉ cần Click vào dấu tích: Nếu chọn thì là nam, không chọn là
nữ.

- Phần dân tộc: Chọn trong dach sách, nếu đã nhớ mã dân tộc thì gõ số ở ô bên
cạnh cho nhanh.
6. Nhập Địa chỉ:
Bấm chọn TaB “Địa chỉ”

Lần lượt chọn các thông tin theo thứ tự từ tỉnh đến xã (nhằm để danh sách địa
phương cấp dưới xuất hiện phù hợp)
- Phần Nơi sinh: ghi nơi sinh theo giấy khai sinh. Nếu là bệnh viện, cơ sở y tế thì
ghi tên bệnh viện, cơ sở y tế đó và chọn cấp địa phương tương ứng
Ví dụ: “Bệnh viện phụ sản tỉnh Thanh Hóa” thì phần dưới chỉ ghi Bệnh viện
phụ sản, bên trên chọn là tỉnh Thanh Hóa.
 Mẹo: Nên nhập phần “Nơi ĐK thường trú” trước. Các phần khác nếu giống
nơi thường trú thì chỉ cần bấm vào tên “Nơi ĐK thường trú” rồi kéo đến
thả vào “chỗ ở hiện nay” hoặc “quê quán” hay “nơi sinh”. Phần mềm sẽ
tự copy, không mất công nhập lại.
7. Thông tin về gia đình:
- Bấm chọn TaB “Gia đình” .

- Điền đầy đủ các thông tin của bố và mẹ.
- “Người Giám hộ” chọn Bố hay mẹ hoặc nhập tên nếu người Giám hộ là người
khác ( Đây là thông tin quan trọng để làm mối liên lạc chính giữa nhà trường và
gia đình. Riêng số điện thoại người giám hộ sẽ dùng làm số tin nhắn VNEDU).

8. Thông tin về “Hồ sơ đầu vào”:
- Chọn Tab “Hồ sơ”

- Chọn hoặc điền các thông tin về hồ sơ đầu vào của học sinh – Hồ sơ gồm có
những loại nào thì chọn loại đó.
9. Thông tin khác của học sinh:
Chọn Tab “Khác”:

- Điền các thông tin như ngày vào Đoàn, Ngày vào Đảng.
- Nếu đã có giấy phép lái xe Mô tô thì Tích vào dấu tích (Sau này sẽ dùng xuất ra
danh sách học sinh đăng ký học lái xe mô tô khi đến tuổi).
10. Ghi lại thông tin hồ sơ đã nhập:
Bấm vào nút có hình dấu Tích trên thanh công cụ:

(Nếu hình này mờ đi có nghĩa là đã được lưu trữ)
11. Sửa hồ sơ
- Chọn tên học sinh cần sửa ở danh sách bên trái
- Bấm nút hình trang giấy:

- Sửa các thông tin học sinh.
Lưu ý:
Hiện nay đang trong giai đoạn nhập dữ liệu nên tính năng này để tự động
chọn, có nghĩa là chọn tên học sinh xong là sửa trực tiếp vào nội dung không
cần bấm nút này, do đó cán bộ nhập sửa dữ liệu cần cẩn thận tránh nhỡ tay làm
thông tin học thay đổi ngoài ý muốn.
12. Di chuyển nhanh về đầu và cuối danh sách:
Bấm các nút như dưới hình:

PHẦN 4: MỘT SỐ LỖI PHÁT SINH
1. Lỗi kết nối:

Khắc phục:
- Nếu chạy lần đầu tiên thì thực hiện bước 2 ở phần cài đặt trong hướng dẫn này.
- Thoát chương trình, kiểm tra kết nối mạng internet sau đó chạy lại.
Nếu vẫn ko chạy được thì liên hệ với kỹ thuật viên của Trung tâm: 0983.093.503 Thanh. (các vấn đề còn lại có thể liên quan đến máy chủ).
2. Lỗi chưa bật chế độ sửa dữ liệu:

Thực hiện bấm nút sửa hồ sơ (xem lại mục số “9. Sửa hồ sơ” trong phần 3 của
hướng dẫn này).
3. Lỗi không hiển thị hết tên địa danh:

Phần mềm lưu trữ dữ liệu về địa danh thông qua mã, trường hợp này mã
huyện và mã xã đã có, muốn hiển thị lại tên địa phương thì bấm nút sau trên thanh
công cụ để làm mới:

PHẦN 5: HƯỚNG DẪN BỔ XUNG

I. Cài đặt định dạng ngày cho máy tính theo chuẩn Việt Nam
Nhằm đảm bảo thông tin về ngày sinh chính xác cần cài đặt định dạng quốc gia
chuẩn – một số phần mềm như Excel cũng cần làm việc này trước khi dùng. Nếu Trong
Excel nhập ngày tháng mà đúng Hoặc nhìn ngày tháng ở đồng hồ dưới thanh Taskbar
đúng rồi thì không cần làm thêm thao tác này.

1. Thiết lập trên máy chạy windows 10:
Chọn Seting \ Time & language \ Region
Trong danh sách Current format: Chọn Vietnamese

2. Thiết lập trên máy chạy Windows 7
Chọn Control Panel \ Region and Language
Trong Danh sách thả xuống Format: chọn Vietnamese \Ok

II.

Cách kiểm tra máy chạy hệ điều hành 32 bit hay hệ điều hành 64 bit
Nếu bạn biết hệ điều hành máy tính của mình chạy phiên bản bao nhiêu bít
thì chọn các ứng dụng tương ứng cài đặt chạy sẽ ổn định hơn.
- Bấm phải chuột vào biểu tượng My Computer \ Properties \ rồi xem như hình
dưới

