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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FAST ACCOUNTING 11 
 
Bước 1: Tải chương trình Fast Accounting 11 cho máy trạm 
Bản R07 
Bản R08 
 
Bước 2: Giải nén file FastAccounting11.rar vừa tải về, sau đó vào folder giải nén chạy file 
SmStartup.exe 
 

 
 
Bước 3: Nhấn nút Chọn dữ liệu để thực hiện khai báo thông tin kết nối CSDL 

 
 
Nhấn Thêm hoặc Sửa để mở bảng khai báo thông tin kết nối 

 
 
Thực hiện khai báo thông tin kết nối CSDL được cung cấp và nhấn nút Nhận để lưu và chọn 
CSDL. 

http://fast.digita.vn/FastAccounting11.rar
http://fast.digita.vn/FastAccounting11_R8.rar


  

Bước 4: Sau khi khai báo thông tin CSDL và kết nối thành công thì ở Mã ĐVCS sẽ hiện thông 
tin (ở trường hợp này Mã ĐVCS là CTY) 
 

 
 
Trong trường hợp không hiện Mã ĐVCS có nghĩa thông tin khai báo chưa chính xác, vui lòng 
kiểm tra lại thông tin hoặc liên hệ với INTA để được trợ giúp. 
 
Tên truy cập và Mật khẩu mặc định đăng nhập vào phần mềm là: 
 
Bản R07: ABC/123 
Bản R08: ABC/[để trống] 
 
Bước 5: Sau khi đăng nhập vào phần mềm vào Menu – Trợ giúp – Tạo shortcut để thực hiện 
việc tạo Shortcut trên desktop để tiện truy cập vào lần sau 
 

 
 
  



  

Nhấn nut Tạo shortcut app 
 

 
 
Lưu ý: 

- Khi chạy chương trình Fast Accounting 11 có 1 số chương trình virus cảnh báo nguy 
hiểm, lúc này lưu ý thêm chương trình Fast Accounting 11 vào danh sách cho phép 
chạy để chương trình hoạt động bình thường 
 

- Khi chạy chương trình Fast Accounting 11 chương trình tường lửa của Windows hoặc 
chương trình của bên thứ 3 sẽ có thông báo, lưu ý chọn Allow để chương trình hoạt 
động bình thường 

 
Yêu cầu cấu hình máy trạm: 
 
Máy trạm Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề xuất 

Bộ vi xử lý (CPU) 1.6 GHz > Intel Core i3 2.0 Ghz 

Bộ nhớ Ram 512 MB > 2048 MB 

Đĩa cứng 2 GB > 5GB 

Mạng 10Mbps > 100Mbps 

Hệ điều hành và phần mềm Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10     

 .Net framework 3.5 

 


