
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DTBK TRÊN WIN7,8 
 

• Bạn có thể tải file DTBK_Setup từ website www.tienminh.vn về máy, bấm 
đúp chuột lên file DTBK_Setup để khởi động chương trình cài đặt. 

• Hoặc chọn mục <Program TMS_DTBK…> khi cài đặt từ đĩa CD và chọn 
<Next> để khởi động chương trình cài đặt: 

 
• Tiếp tục chọn <next> trên hộp thoại sau: 

 

http://www.tienminh.vn/


•  Chọn <I accept the terms in the license agreement> và chọn <next>: 

 
• Chọn <next> trên hộp thoại sau: 

 
 
 



• Chọn <Complete> hoặc <Custom> và chọn <next> 

 
• Chọn <Install> trên hộp thoại sau: 

 
 
 



• Tiến trình cài đặt bắt đầu, bạn chờ máy cài đặt chương trình vào ổ cứng và 
nếu có bất kỳ thông báo nào xuất hiện hãy chọn nút mặc định để tiếp tục… 

 

 
 

• Chọn <Finish> để hoàn tất việc cài đặt: 
 

 



MỘT SỐ LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT DTBK TRÊN WIN7,8 
 
 

1. Sau khi cài đặt chương trình DTBK bạn cần đặt lại compatibility: 

• Bấm nút phải chuột vào biểu tượng chương trình <Du toan & Dau thau 
XDCT> trên màn hình nền rồi chọn mục <Properties> trên menu shortcut. 
Có thể máy bạn giao diện hơi khác song quan trọng là các mục trong khung 
màu đỏ dưới đây sẽ xuất hiện và được chọn: 

 

 
 

• Khi hộp thoại sau hiện lên, bạn chọn trang <compatibility> và chọn mục 
<Run this program as an administrator>; Khởi động chương trình, lần đầu 
chạy chương trình hơi chậm do máy khởi tạo vùng đệm, những lần sau máy 
chạy nhanh hơn. Nếu lựa chọn trên mà vẫn không chạy được chương trình 
bạn vào mục compatibility mode chọn <run this program in compatibility 
for>, tiếp theo chọn <Window XP (Service part 2)>, cuối cùng chọn <OK>: 

 



 
 

• Cắm khóa cứng vào máy, đợi hệ thống nhận dạng khóa xong(đèn ở khóa 
cứng  sẽ sáng liên tục), mở chương trình <Du toan & Dau thau XDCT> và 
đăng nhập mã sử dụng.  

 
2. Đặt lại compatibility cho các chương trình khác: 

 
• Một số chương trình khác được sử dụng cùng với DTBK như chương trình 

UniKey dùng để gõ tiếng Việt chẳng hạn. Nếu bạn không gõ được tiếng Việt 
trong win7 rất có thể bạn đang dùng phiên bản cũ. Bạn vào Internet tải bản 
mới nhất về cài. Nếu vẫn không gõ được hãy đặt lại compatibility cho 
chương trình đó tương tự như việc cài đặt compatibility cho DTBK. 

 
3. Tạm ngưng một số ứng dụng khác trong khi chạy DTBK: 

 
• DTBK được thiết kế bao gồm bộ chương trình chính, các chương trình giám 

sát hệ thống và phòng chống virus vì vậy nhiều phần mềm diệt virus đã nhận 



diện sai lệch và ngăn chặn hoạt động của chương trình, làm chậm chương 
trình và gây lỗi cho chương trình. Trong trường hợp này bạn nên tắt các ứng 
dụng có nhận diện sai về DTBK.  

• Ví dụ phiên bản Kaspersky 2010 thường nhận diện sai về DTBK. Các phiên 
bản Kaspersky 2007,2009,2011÷2014 nhận diện đúng về DTBK. Phần mềm 
diệt vi rút BKAV Pro thường chặn hệ thống và không cho DTBK hoạt động 
đúng nên thường gây lỗi cấp hệ thống và không tạo được cơ sở dữ liệu… 

 
 

• Bạn có thể vào website www.tienminh.vn chọn mục <Lỗi thường gặp và xử 
lý> thực hiện theo chỉ dẫn để kết nối trực tuyến với chúng tôi, chúng tôi sẽ 
giúp bạn tháo gỡ những vướng mắc thường gặp. 

 
Chúc các bạn thành công. 

http://www.tienminh.vn/

