
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM UIS 

(PHẦN MỀM NHẬP ĐIỂM) 

Bước 1: Truy cập vào link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1BNObTGyH-SvATUGeDRsFIT3MkqYjLNjo?usp=sharing 

 

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản Gmail có đuôi @pnt.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Tải 2 File      về máy tính. 

 

Bước 4: giải nén 2 file vừa tải về máy tính. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1BNObTGyH-SvATUGeDRsFIT3MkqYjLNjo?usp=sharing


Bước 5: Vào thư mục Bo Cai Dat PSC 

 Cài đặt theo số thứ tự 1        5 

1_ Cài đặt netFramework3.5 

2_ Cài đặt hổ trợ xuất report Crystal 2005 

3_ Cài đặt hổ trợ xuất report Crystal 2008 

4_ Cài đặt hổ trợ xuất report Reportview 2.0 

5_ Cài đặt hổ trợ xuất report Reportview 3.5 

 Cài đặt 1 trong 3 số thứ tự 6         8 

Cần xác định máy tính của Anh/Chị đang dùng Office phiên bản nào:  

6_ Cài đặt hổ trợ xuất file excel và word 2003 => nếu máy cài office 2003 

7_ Cài đặt hổ trợ xuất file excel và word 2007 => nếu máy cài office 2007 

8_ Cài đặt hổ trợ xuất file excel và word 2010 => nếu máy cài office 2010 trở lên. 

 Chi tiết cài đặt 1        8 

 Cài đặt 1_dotnetfx35Full 

 

 

 

  

  



 Cài đặt 2_CRRedist2005_x86 

1. Double click vào file 2_CRRedist2005_x86 

 

 Cài đặt 3_CRRedist2008_x86 (cài tương tự như 2_CRRedist2005_x86) 

 Cài đặt 4_ReportViewer_2 

1. Double click vào file 4_ReportViewer_2 

 

 Cài đặt 5_ReportViewer_3.5 (cài tương tự như 4_ReportViewer_2) 

  



 Cài đặt 6_O2003PIA  

Double click vào file 6_O2003PIA 

 

 Cài đặt 7_o2007pia 

Double click vào file 7_o2007pia 

 

 Cài đặt 8_O2010PIA 

Double click vào file 8_O2010PIA 

 

Bước 6: vào thư mục Phan mem UIS 

 Tìm kiếm file Lauch để chạy bản cập nhật mới nhất 

 

Giao diện cập nhật các gói cần thiết 

 

 Tìm kiếm file UIS để mở phần mềm  

(có thể đưa UIS này ra Desktop để tiện sử dụng) 

 

 

 

 

     

 

      

Giao diện Đăng nhập 


