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C. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
1. Tải xuống và cập nhật
- Chọn phiên bản mới nhất của phần mềm để tải xuống
- Nếu đã cài phần mềm trước đó thì không phải cài mới (chỉ cần cập nhật). Tìm
File cập nhật PLD cap nhat (.exe) và chạy. File PLD cap nhat tìm ở 1 trong 2
đường dẫn:
 Ngoài màn hình desktop
 Trong thư mục cài đặt phần mềm (mặc định là C:\PhanLopDap\PLD)
2. Cài đặt phần mềm
Sau khi tải phần mềm về giải nén với mật khẩu “phanmemphanlop” và cài đặt
như 1 phần mềm bình thường. Lưu ý nếu gặp lỗi xem câu hỏi thường gặp trên
website.
3. Khởi động phần mềm
Để sử dụng phần mềm ta thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:
3.1. Cách 1 (khuyên dùng)
1. Khởi động Autocad và chờ cho đến khi Autocad Load xong.
2. Chạy File PLD trên desktop hoặc trong thư
(C:\PhanLopDap\PLD).

mục

cài

đặt

Hình minh họa: File PLD
3. Chờ cho phần mềm Load xong (cửa sổ bên dưới thoát ra)

Hình minh họa: Phần mềm đang khởi động
4. Nếu cửa sổ ở bước 3 thoát ra mà không báo lỗi ta đã khởi động thành công.
Trong Autocad gõ lệnh “PLD”. Nếu báo lỗi ta đã khởi động thất bại theo cách này,
xem khởi động theo cách 2.
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3.2. Cách 2 (dùng khi khởi động theo cách 1 thất bại): Xem trên câu hỏi thường
gặp trên website
4. Đăng nhập phần mềm
 Trong Autocad gõ lệnh “PLD”. Nếu là người dùng mới sẽ hiện ra thông báo
sau:

Hình minh họa: Thông báo khi chạy câu lệnh PLD
Lưu ý: Nếu đã kích hoạt thì thông báo sẽ chuyển sang phiên bản đang dùng
 Ấn OK để tiếp tục. Hiện ra giao diện chính của phần mềm

Hình minh họa: Giao diện khi khởi động của chương trình





Trên giao diện chính chọn mục “Bản quyền” (mục 1)
Điền "Mã hợp đồng" và "Mã đăng nhập" (mục 2)
Điền mã xác nhận do phần mềm tự sinh ra (mục 3A) vào ô xác nhận (mục 3B)
Ấn đăng nhập (mục 4)
3

Hình minh họa: Nhập thông tin hợp đồng và ấn đăng nhập (bước 3, 4)
Sau khi ấn đăng nhập nếu hiện ra giao diện như hình dưới là đã kích hoạt thành
công. Nếu đã thanh toán mà đăng nhập không thành công vui lòng liên hệ cho chúng
tôi theo các kênh phía dưới tài liệu này (mục F)

Hình minh họa: Giao diện khi đăng nhập thành công
5. Điều chỉnh cài đặt trên Windows
-

Cài đặt Windows Security để tránh mất File chạy
Cài đặt Region để tránh lỗi chữ to
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6. Điều chỉnh cài đặt trên Autocad
-

Để chọn đúng đối tượng (Text, Line, Pline…) trong Autocad đánh lệnh op (Options).
Chọn Selection, trong mục Selection Preview tích chọn 2 lựa chọn (When a
command is active/When no command is active). Chấp nhận

7. Điều chỉnh cài đặt trên Excel
-

-

Mở Macro để xuất Excel 2: Vào mục Excel Options chọn Trust center/Trust center
setting… trong mục ActiveX setting chọn Enable all controls (dưới cùng). Trong
mục Macro setting chọn Enable all controls (dưới cùng). Chấp nhận
Để tránh lỗi phát sinh (thường là lỗi Hresult …) Excel phải được Crack
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