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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM 

 Stockbiz ExcelPlatform V2.0  
I. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM: 

1. Yêu cầu hệ thống:  

Để cài đặt và sử dụng phần mềm một cách tiện lợi nhất, Chúng tôi khuyến cáo khách hàng sử dụng  

hệ thống tối thiểu như sau: 

              

Windows XP SP3 Windows 7 (32 bit và 64 bit) Windows Vista

Ổ cứng Trống 500MB Trống 500MB Trống 500MB

CPU 2GHz 2GHz 2GHz

RAM 1G 1G 1G
 

2. Hướng dẫn cài đặt: 

a) Chuẩn bị cài đặt: 

� Bước 1: Đăng kí tài khoản. 

Để sử dụng phần mềm Stockbiz ExcelPlatform khách hàng cần tạo cho mình một tài khoản miễn phí tại 

http://www.stockbiz.vn/UserRegistration.aspx hoặc tại ĐÂY. 

 

                        (Đăng kí tài khoản tại Stockbiz.vn) 

�  Bước 2: Tải phần mềm. 

Sau khi đăng kí tài khoản, bạn vào trang http://company.stockbiz.vn/ hoặc tại đây để tải phần mềm 

Stockbiz ExcelPlatform về máy tính.  
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      (Tải phần mềm) 

b) Cài đặt trên máy tính mới (Chưa có Stockbiz ExcelPlatform): 

Sau khi tải phần mềm Stockbiz ExcelPlatform về máy tính. Bạn tiến hàng cài đặt như sau: 

o Bạn vào Folder chưa file vừa tải về và Open file đó thấy cửa sổ hiện ra bạn thấy: 

 

o Bạn chọn Next và ở cửa sổ tiếp theo bạn chọn I accept the…. Và ấn Next. 
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o Đến đây bạn tiếp tục chọn vị trí để lưu phần mềm (Ví dụ: Ổ C) và ấn nút Next. 

 

o Tiếp tục là chọn Install… 
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o Đến đây phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn lưu toàn bộ dữ liệu được tích hợp với phần mềm vào thư mục 

mặc định ở trên không? Bạn bấm YES để lưu dữ liệu vào thư mục đó. 

              

o và cuối cùng chọn Finish kể hoàn tất quá trình cài đặt. 
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. 

       c)  Cài đặt trên máy đã có Stockbiz ExcelPlatform phiên bản cũ: 

o Cách 1: Cài “đè”. 

Đối với Stockbiz ExcelPlatform,khách hàng có thể “cài đè” lên mà không hề ảnh hướng đến phiên bản 

mới. Để cài đè bạn cũng tải phần mềm Stockbiz ExcelPlatform phiên bản mới về máy tính. Bạn vào 

Setup.exe. Tiếp đó chọn Next. 
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Cửa sổ hiện ra bạn chọn Modify hoặc Repair.  Tiếp theo bạn chọn Next…. 

  

Chọn Next ở cửa sổ tiếp theo. 
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Bạn chọn tiếp Install ở cửa sổ tiếp theo… 

 

 

Và cuối cùng chọn Finish để hoàn tất… 
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o Cách 2: (Cài mới). 

Khi cài “đè” bạn gặp vấn đề gì khó xử lí, hay bạn cảm thấy khó khăn, bạn hoàn toàn có thể gỡ bỏ 

phiên bản cũ (xem hướng dẫn gỡ bỏ) rồi tiến hành cài phiên bản như đã nói ở trên. 

 

3. Hướng dẫn gỡ bỏ Stockbiz ExcelPlatform: 

a) Đối với hệ điều hành Windows XP: Để gỡ bỏ Stockbiz ExcelPlatform bạn làm theo hưỡng dẫn sau. 

� Bước 1: Bấm vào Start, chọn Control Panel. 

 

� Bước 2: Trong cửa sổ Control Panel, bấm Add or Remove Programs. 

 

� Bước 3:  Trong cửa sổ  Add or Remove Programs, bấm chọn chương trình muốn gỡ bỏ, sau đó bấm 

nút Change/Remove. 
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b) Đối với hệ điều hành Windows 7: Để gỡ bỏ Stockbiz ExcelPlatform bạn làm theo hưỡng dẫn sau. 

� Bước 1: Bước 1: Bấm vào Start, chọn Control Panel. 

           

� Bước 2:  Trong cửa sổ Control Panel, mục Programs, bấm Unistall a programs. 
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� Bước 3: Trong cửa sổ mới xuất hiện, tìm phần mềm Stockbiz ExcelPlatform, Click chuột phải chọn 

Unistall, chọn OK. 

   

c) Đối với hệ điều hành Windows Vista:  

Để gỡ bỏ Stockbiz ExcelPlatform bạn làm theo hưỡng dẫn sau. 

� Bước 1: Bấm vào Start, chọn Control Panel Home. 



           Hướng dẫn cài đặt phần mềm ExcelPlatform                                  

 

 
 http://www.stockbiz.vn Page 12 
 

 

� Bước 2: Trong cửa sổ Control Panel Home, mục Programs, Chọn Unistall a program. 

                                              

� Bước 3: Trong cửa sổ mới xuất hiện, bấm chọn chương trình mới gỡ bỏ, sau đó bấm nút 

Unistall/Change. 
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II. Chạy chương trình:  

1. Khởi động Stockbiz ExcelPlatform: 

Để khởi động Stockbiz ExcelPlatform, người sử dụng có thể nháy đúp chuột vào biểu tượng Stockbiz 

ExcelPlatform trên Destop. 

 

   (Biểu tượng Stockbiz ExcelPlatform trên destop) 

Hoặc người sử dụng có thể chạy ứng dụng bằng cách chọn theo sơ đồ sau: 

Start/ All Programs/ Stockbiz Invenstmemt Ltd/ Stockbiz ExcelPlatform. 

         

(Khởi động Stockbiz ExcelPlatform) 

2. Đăng nhập vào Stockbiz ExcelPlatform: 

Do cơ chế sign on, nên tất cả các ứng dụng của Stockbiz đều dùng chung một tài khoản để đăng 

nhập. Người sử dụng sẽ dùng tài khoản đã đăng kí trên website http://stockbiz.vn/ để đăng nhập vào 

Stockbiz ExcelPlatform. 
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- Bạn nhập tên tài khoản vào mục (1). 

- Bạn nhập mật khẩu vào mục (2). 

Click và “Đăng nhập” để đăng nhập vào phần mềm. 

 

- Phần (1):Nơi để bạn cập nhật dữ liệu hằng ngày (Dữ liệu giá, dữ liệu ngành….) 
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- Phần (2): Nơi để bạn bật ứng dụng excel mẫu để xem một số tính năng cơ bản của phần mềm 

trên ứng dụng excel. 

- Phần (3): Nơi để bạn cập nhật phiên bản mới mỗi khi có sự thay đổi và update lại phiên bản của 

stockbiz.vn. 

- Phần (4): Các tài liệu đính kèm theo phần mềm để người sử dụng tham khảo. 

- Phần (5): Liên hệ để được hỗ trợ về kĩ thuật mỗi khi khách hàng cần tư vấn về phần mềm 

Stockbiz ExcelPlatform. 

- Phần (6): Đăng ký để lấy key. 

 

 

===================Hết================== 


