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 Download phần mềm tại địa chỉ: http://113.161.90.120/Download/Junsky.SME_Setup.rar 

 Sau khi download xong, giải nén và chạy chương trình Junsky.SME_Setup.exe 

. 

 Nhấn Next 

http://113.161.90.120/Download/Junsky.SME_Setup.rar


 

 Chọn Custom 



 

 Máy chủ (máy lưu dữ liệu): Chọn cài tất cả thành phần. 

 Máy trạm: Chỉ chọn cài Junsky.SME 



 

 

 Nhấn Install 



 



 

 Nếu có cài SQL Server (máy chủ lưu dữ liệu) thì sẽ có màn hình như hình trên.  

 Lưu ý: Màn hình trên nếu tất cả các mục chọn khi cài xong đều màu xanh là thành công, còn có 

dấu đỏ ở mục nào đó là cài SQL server không thành công 

o Quý khách phải tự cài SQL thủ công. 

o Hoặc sử dụng máy khác làm máy chủ, máy này chỉ để làm máy trạm. 



 

 

 Nhấn Finish  Tiến trình cài phần mềm đã hoàn tất, các bước tiếp theo là khởi tạo dữ liệu trong 

lần sử dụng đầu tiên. 

Tạo dữ liệu 

 Vào Start\Programs\Junsky Softwares\Junsky.SME\Tạo cơ sở dữ liệu mới 



 

 Khi báo các thông số cần thiết, trong trường hợp Quý khách cài mặc định theo tiến trình cài đặt 

sẵn của phần mềm thì không cần phải chỉnh sửa gì. 

 Nhấn Kiểm tra kết nối, nếu kết nối thành công, sẽ được màn hình như hình dưới 

 



 

 Đặt tên cơ sở dữ liệu: Nên đặt tên giống với tên công ty, đặt tên ngắn gọn, không dấu tiếng Việt, 

không chứa ký tự đặt biệt 

 Chọn thư mục lưu trữ dữ liệu của phần mềm. Dữ liệu phần mềm là dữ liệu kế toán quan trọng, 

do đó nên tạo thư mục để ở ổ D. 

 Nhấn nút Tiếp tục 

 

 Nhấn OK, phần mềm sẽ tự khởi động và hiện màn hình đăng nhập. 



 

 Chọn Mã người dùng trong danh sách và nhấn nút Đăng nhập. Mật khẩu phần mềm khi mới cài 

đặt là để trống, sau khi đăng nhập thành công, Quý khách có quyền thay đổi mật khẩu, tạo thêm 

mã người dùng tùy ý. 

 

 Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu: 

o Sao lưu dữ liệu dự phòng 



 

 
 

o Phục hồi dữ liệu: Việc phục hồi dữ liệu giống y như bước tạo dữ liệu mới, chỉ khác là 

bạn phải chọn dữ liệu mẫu là file đã sao lưu trước đó (File đuôi .Bak) 



 

 Giao diện chính của phần mềm. 

o Phần bên tay trái, phía dưới là danh sách phân hệ 

o Khi chọn một phân hệ, danh sách chức năng/tính năng của phân hệ đang chọn sẽ hiện 

lên ở phần trên. 

o Muốn chạy chức năng nào, nhấn DoubleClick vào chức năng đó. 

o Phần mềm cho phép mở nhiều cửa sổ, do đó, có thể mở nhiều màn hình làm việc cùng 

lúc, các màn hình đã mở sắp xếp theo dạng Tab phía trên, rất thuận tiện để chuyển đổi 

qua lại. 

o Màn hình chính của phần mềm vừa là lưu đồ hoạt động của phần mềm, vừa là lệnh tắt 

để mở những chức năng thường xuyên sử dụng. 

o Chi tiết tính năng và cách sử dụng phần mềm, vui lòng xem chi tiết trong file hướng dẫn 

sử dụng. (nhấn F1 nếu đang mở phần mềm) 

 Xem qua 1 số giao diện chính của phần mềm. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 Để tận dụng tối đa tính năng của phần mềm, Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu Hướng dẫn sử 

dụng (vào Start\Programs\Junsky Softwares\Junsky.SME\Hướng dẫn sử dụng) hoặc nhấn F1 

nếu đang mở phần mềm.  

 Phần mềm kế toán Junsky
®
SME được download và sử dụng miễn phí vĩnh viễn, không có bất kỳ 

hạn chế nào (không hạn chế tính năng, không giới hạn số lượng chứng từ, không hạn chế thời gian 

sử dụng). Điểm khác biệt duy nhất giữ bản Junsky
®
SME dùng miễn phí và bản Junsky

®
SME trả 

phí là phần dịch vụ phần mềm: Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, hỗ trợ nhập liệu, khắc 

phục sự cố, sao lưu tự động, phục hồi dữ liệu,…. 

 Nếu Quý khách muốn yên tâm sử dụng phần mềm, Quý khách có thể mua gọi dịch vụ hỗ trợ 

từ xa của chúng tôi. Với chi phí 200.000 VNĐ/Tháng, Quý khách sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn 

từ xa 24/7 (Teamviewer): Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ khi gặp sự cố, giải đáp thắc 

mắc,…. 

 Nếu nhu cầu của Quý khách vượt quá tính năng của Phần mềm kế toán Junsky
®
SME, Quý khách 

vui lòng liên lạc với Junsky để nâng cấp lên phiên bản cao hơn. 

Các phiên bản của Giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp Junsky: 

 Junsky
®
ERP: Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện. 

 Junsky
®
CRM: Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng. 

 Junsky
®
SCM: Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng. 

 Junsky
®
HRM: Phần mềm quản lý nhân sự-tiền lương. 

 Junsky
®
SME: Phần mềm kế toán doanh nghiệp. 

 Junsky
®
WMS: Phần mềm quản lý bảo hành. 

 Junsky
®
Cloud: Phần mềm quản lý văn phòng 

 



Hãy Thêm http://www.facebook.com/junsky.softwares vào danh sách bạn bè và nhấn Like để 

động viên chúng tôi nhé.  

 

 

“Cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm phần mềm của chúng tôi !” 

http://www.facebook.com/junsky.softwares

