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1. Yêu cầu hệ thống để cài đặt KIPOS Client 

- Đối với máy đã cài KIPOS Client cần phải gỡ bỏ trước khi cài phiên 

bản mới (xem phần 2) 

- Đối với máy chưa cài thì yêu cầu hệ thống phải đáp ứng những điều 

kiện sau: 

o Hệ điều hành Win7 trở lên  

o Đã được cài .Net Framework 4.5, trường hợp chưa được cài có 

thể xem phần 6 “Cài đặt .Net Framework 4.5” 

o Đã được cài Microsoft Chart Controls. Trường hợp chưa cài có 

xem phần 7 “Xử lý lỗi khi chạy Báo cáo” 

o Đã cài Microsoft Access Database Engine. Trường hợp chưa có 

xem phần 8 “Xử lý lỗi khi làm việc với tệp Excel” 

2. Gỡ bỏ phiên bản cũ 

 Vào Control panel => Programs and Features => KIPOSClient => 

nháy phải chuột chọn Uninstall  

 

 
 

3. Cài đặt 

Mở trình duyệt Web (IE, FireFox, …) đánh vào địa chỉ sau  

http://hiendai.com.vn/kiposclientupdate/thuvien.hou.edu.vn/publish.htm 

 Chú ý: 
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o Nếu đánh địa chỉ trên vào trình duyệt IE thì gặp trường hợp 

như hình minh họa dưới đây 

 

 
o Kích chuột vào Install -> Nhấn Save khi có câu hỏi-> Nhấn 

Run 

 

Nhấn vào More Info giao diện điều chỉnh xuất hiện nút Run Anyway 

 

Nhấn vào nút Run Anyway chương trình tiếp tục cung cấp thông tin và yêu 

cầu khẳng định muốn cài đặt 
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Nhấn vào nút Install để cài đặt, chương trình sẽ thực hiện cài đặt 

 
 

Hộp thoại cảnh báo xuất hiện 

 
Nhấn vào More Info 
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Nhấn vào Run Anyway để khẳng định muốn chạy chương trình sau đó 

hộp thoại đăng nhập xuất hiện để bạn vào chương trình. 

4. Chạy chương trình 

Windows 10: Tìm chương trình bằng cách kích vào biểu tượng tìm kiếm trong start menu, gõ 

KIPOS và popup sẽ hiện ra, bạn kích vào để chạy KIPOSClient hoặc Pin to Start để dễ chạy cho lần 

sau. Với Win 7 tìm KIPOS Client theo cách của Win 7. 
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5. Cài đặt .Net Framework 4.5 

Để cài đặt .Net Framework 4.5, bạn mở trình duyệt Web (IE, FireFox, …) 

nhập vào địa chỉ sau: 

- https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653 

- Theo hướng dẫn chọn Download, sau khi tải về chọn Run các màn hình 

tương tự cài .net 4.0 dưới đây 

 

 

 

 

 

 

 

o Nhấn chuột vào  I have read and accept the license terms, 

sau đó tiếp tục kích chuột vào Install 

           
 

o Chương trình đang chạy  

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
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o Nhấn chuột vào Finish => Hoàn thành cài đặt .Net 

Framework 3.5 

 Thoát ra màn hình tiến hành chạy thử KIPOSClient 

 

           
 

6. Xử lý lỗi khi chạy Báo cáo   

Nếu khi chạy KIPOS Client vào phần Báo cáo bị lỗi, có thể máy của bạn 

chưa được cài Microsoft Chart Controls. Nhấn vào link dưới đây để tải về: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14422 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14422
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- Nhấn vào Download   

 

 

 

- Chọn vào MSChart.exe và nhấn Next. Sau khi hoàn tất tải về, nhấn vào Run, 

hoặc nhấp đúp vào MSChart.exe. 
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- Nhấn Next 

 

- Chọn vào I have read and accept the license terms và nhấn Next. Chương 

trình sẽ tiến hành cài đặt và hoàn thành.  

 

7. Xử lý lỗi khi làm việc với tệp Excel 

Khi làm việc với các tệp Excel để nhập khẩu dữ liệu, bạn có thể thấy xuất hiện 

thông báo lỗi: The ’Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ provider is not registered on 

the local machine. Tương tự hình dưới đây, điều đó có nghĩa là một thư viện 

chương trình để làm việc với tệp Excel chưa được cài đặt. 

 

Để cài đặt bạn nhấn vào đường dẫn dưới đây: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 

- Trong cửa sổ Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable chọn 

Download. 

- Trong cửa sổ tiếp theo Choose the download you want chọn vào 

AccessDatabaseEngine.exe và nhấn Next. Tệp tin được tải về xong chọn Run 

để chạy, chương trình cài đặt xong thì thử lại KIPOS Client.  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
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Chú ý: 

Nếu với bản Microsoft Access Database Engine 2010 chương trình vẫn báo lỗi 

như trên thì cần tải về phiên bản 2007 theo địa chỉ dưới: 

http://www.microsoft.com/download/en/confirmation.aspx?id=23734 

 

 

http://www.microsoft.com/download/en/confirmation.aspx?id=23734

