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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT + KÍCH HOẠT PHẦN MỀM PHÂN LỚP ĐẮP 

HƯỚNG DẪN TẢI XUỐNG + CÀI ĐẶT, KHỞI ĐỘNG VÀ KÍCH 

HOẠT PHẦN MỀM PHÂN LỚP ĐẮP 

 

1. Tải xuống và Cài đặt phần mềm 

https://youtu.be/3bSdWwxWR2c 

2. Khởi động phần mềm 

https://youtu.be/ToN4SanBWY4 

3.  Đăng nhập phần mềm 

Sau khi khởi động thành công, trong Autocad gõ lệnh “PLD” hoặc chạy phần 

mềm từ Icon PLD trên desktop. Nếu là người dùng mới sẽ hiện ra giao diện chính của 

phần mềm. Lưu ý nếu bạn chưa đăng nhập hoặc đăng nhập không thành công phần mềm 

sẽ báo phiên bản đang dùng là “Bản dùng thử”  

 

Hình minh họa: Thông báo khi chạy câu lệnh PLD 



 

2 
 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT + KÍCH HOẠT PHẦN MỀM PHÂN LỚP ĐẮP 

3.1. Đăng nhập phần mềm 

Trên giao diện chính chọn mục “Bản quyền” (1) 

 Điền "Mã hợp đồng" và "Mã đăng nhập" (2) 

 Điền mã xác nhận do phần mềm tự sinh ra (3A) vào ô xác nhận (3B) 

 Ấn đăng nhập (4). Nếu đăng nhập phần mềm thành công sẽ có thông báo “Đăng 

nhập thành công” xuất hiện trên màn hình. Trường hợp còn lại sẽ báo “Đăng nhập 

thất bại” 

 Thông tin key xuất hiện nếu đăng nhập thành công (5) 

 

Hình minh họa: Tab bản quyền 

3.2. Đăng xuất phần mềm 

 Trên giao diện chính chọn mục “Bản quyền” (1) 

 Điền "Mã hợp đồng" và "Mã đăng nhập" (2) 

 Điền mã xác nhận do phần mềm tự sinh ra (3A) vào ô xác nhận (3B) 
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 Ấn đăng xuất (6). Nếu đăng xuất phần mềm thành công sẽ có thông báo “Đăng 

xuất thành công” xuất hiện trên màn hình. Trường hợp còn lại sẽ báo “Đăng xuất 

thất bại” 

 Không còn thông tin key nếu đăng xuất thành công (5) 

3.3. Kiểm tra thông tin kích hoạt (thông tin key) 

Trên giao diện chính chọn mục “Bản quyền” (1) 

 Điền "Mã hợp đồng" và "Mã đăng nhập" (2) 

 Điền mã xác nhận do phần mềm tự sinh ra (3A) vào ô xác nhận (3B) 

 Ấn kiểm tra (7) 

 Bảng kiểm tra thông tin kích hoạt sẽ hiện ra như sau: 

 

Hình minh họa: Tab bản quyền 

 

Các lưu ý khi kiểm tra thông tin kích hoạt 

 Nếu Mã máy đăng nhập (10) báo: “Đã đăng xuất” – Key đã được đăng xuất trên 

tất cả các máy. Bạn có thể đăng nhập trên bất kỳ máy nào bạn muốn 

 Nếu Mã máy đăng nhập (10) báo: xx…xx và trùng với mã máy này (8) của bạn – 

Key đã được đăng nhập trên máy này trước đó và chưa đăng xuất. Bạn có thể đăng 

nhập trên máy này nhưng không đăng nhập được trên máy khác. 

 Nếu Mã máy đăng nhập (10) báo: xx…xx và khác với mã máy này (8) của bạn – 

Key đã được đăng nhập trên máy khác trước đó và chưa đăng xuất. Bạn đăng nhập 

trên máy này sẽ có dòng thông báo “Đăng nhập thất bại. Mã máy không khớp”.  

o Nguyên nhân: Key chưa được đăng xuất. 

o Khắc phục: Tìm máy có mã trùng với mã máy đăng nhập (10) được thông 

báo và đăng xuất trên máy đó. 

 Kiểm tra các thông tin khác như: Ngày kích hoạt, Loại sản phẩm, Thời gian sử 

dụng, Số máy (11)…  
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3.4. Tự động đăng nhập và tự động đăng xuất 

Trong mục (9) có 02 lựa chọn thêm cho bạn 

 Tự động đăng nhập: Tích vào nút này phần mềm sẽ tự động đăng nhập mỗi khi 

bạn sử dụng phần mềm  

 Tự động đăng xuất: Tích vào nút này phần mềm sẽ tự động đăng xuất mỗi khi bạn 

thoát phần mềm (thoát Autocad). 

 

3.5. Các lỗi thường gặp khi đăng nhập 

 Nếu mã hợp đồng hoặc/và mã đăng nhập không khớp phần mềm sẽ báo: “Đăng 

nhập thất bại. Kiểm tra mã hợp đồng và mã đăng nhập”. Lỗi này cũng thường xảy 

ra với  

o Phần mềm phiên bản thấp hơn v11 (v10 trở về trước). 

o Sai loại key. 

 Nếu thời gian sử dụng key hết phần mềm sẽ thông báo: “Đăng nhập thất bại. Hết 

thời gian sử dụng key” 

 Mã xác nhận sai: Do nhập sai mã xác nhận. Cụ thể người dùng nhập ô xác nhận 

(3B) không khớp với mã xác nhận do phần mềm tự sinh ra (3A). Phần mềm sẽ báo 

“Mã xác nhận sai.” 

 Không có kết nối Internet: Phần mềm sẽ báo “Không có kết nối Internet.” 

 

3.6. Lỗi không xác định 

Những lỗi này rất ít xảy ra và có nguyên nhân chưa được xác định. Phần mềm sẽ 

có thông báo bằng Tiếng Anh màu đỏ. Khi gặp lỗi này hãy thông báo ngay cho đội ngũ 

hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi bằng 1 trong những kênh bên dưới 
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CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI. 

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG PHẢN HỒI CHO CHÚNG TÔI THEO MỘT 

TRONG CÁC KÊNH SAU: 

Điện thoại 1: 09.66.91.81.68 (Facebook, Zalo) 

Điện thoại 2: 09.43.91.81.68 

Email: admin@phanmemphanlop.com 

Website: https://phanmemphanlop.com 

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/phanmemphanlopnenduong 

Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/phanmemphanlopnenduong 

 

CHÚNG TÔI XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! 


