HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT Standard

1. Cài đặt
Khi hoàn tất việc download, bạn giải nén file EFFECT_Standard_Setup.ZIP và chạy file
EFFECT_Standard_Setup.exe

Xuất hiện màn hình cài đặt phần mềm Effect

Để tiếp tục quá trình cài đặt, nhấn “Tiếp tục” để tới màn hình:
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Màn hình thỏa thuận bản quyền với người sử dụng:
-

Nếu bạn không đồng ý với những thỏa thuận trên thì nút “Tiếp tục” sẽ bị mờ đi, thoát
việc cài đặt thì nhấn “Hủy bỏ”, Effect sẽ hỏi lại bạn có chắc chắn hủy bỏ việc cài đặt hay
không?

-

Nếu bạn đồng ý với những điều khoản trong thỏa thuận trên thì tích chọn “Tôi chấp
nhận….” nút “Tiếp tục” sẽ sáng lên để bạn tiếp tục việc cài đặt.
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Sau khi nhấn tiếp tục thì phần mềm sẽ đưa ra lựa chọn đường dẫn cài đặt cho người dùng tùy
chỉnh, mặc định sẽ đặt ở ổ C:\EFFECT.

Nếu muốn thay đổi hãy nhấn vào nút “Duyệt” để tìm tới đường dẫn khác.
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Sau khi hoàn tất việc lựa chọn đường dẫn thư mục cài đặt, nhấn “Tiếp tục” để chuyển tiếp qua
màn hình sẵn sàng cho việc cài đặt.

Trong giao diện màn hình này thì nếu muốn thay đổi các thông số đã thiết lập trước đó người
dùng có thể nhấn nút “Quay lại” để kiểm tra hoặc sửa đổi. Khi đã sẵn sàng hãy nhấn nút “Cài
đặt” để bắt đầu cài đặt phần mềm Effect.
Trang 4/9

Sau khi cài đặt xong, người dùng nhấn vào nút “Kết thúc” để hoàn tất việc cài đặt phần mềm.
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Quá trình cài đặt thành công, người sử dụng sẽ thấy biểu tượng của phần mềm kế toán EFFECT
STANDARD ở ngoài màn hình Desktop hoặc trong thư mục bạn đã chọn ở bước trên.

2. Đăng ký và Mở khóa phần mềm
Sau khi cài đặt xong, bạn nhấn đúp chuột vào biểu tượng phần mềm EFFECT Standard trên
Desktop, màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ đăng nhập
Nhấn nút Tiếp tục và nhấn Enter
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Bạn khai báo mật khẩu và xác nhận, nhấn OK

Nhấn nút Đăng ký để đăng ký thông tin trên website Effectsoft.com.vn (nếu đây là lần đầu tiên
bạn cài phần mềm EFFECT Standard hoặc đăng ký tên cho một đơn vị khác - Chương trình sẽ tự
động thoát)
Nhấn nút Mở khóa để vào màn hình mở khóa phần mềm

Chương trình hiện màn hình mở khóa
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Bạn check email và copy đoạn text dạng chữ số in đậm để dán (paste) vào form mở khóa của
phần mềm

Nhấn nút Đăng ký để hoàn tất
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Chương trình thông báo mở khóa xong, bạn khởi động lại phần mềm để sử dụng
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