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I. MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU 

Tài liệu được xây dựng với mục đích hướng dẫn người dùng là Quản trị viên của hệ thống 

cài đặt, triển khai hệ thống CloudOffice phù hợp với mục đích, phạm vi sử dụng của đơn vị 

mình. 

Cấu trúc tài liệu gồm 3 phần chính: 

- Phần I: Mục đích của tài liệu 

- Phần II: Trình bày về các mô hình triển khai Cloud Office, các thành phần cần phải cài đặt, 

cấu hình hệ thống theo từng mô hình triển khai 

- Phần III: Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình các thành phần cần thiết để triển khai Cloud 

Office 

 

II. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI 

CloudOffice cung cấp nhiều giải pháp triển khai với các mô hình như sau: 

2.1. Mô hình kết nối trực tiếp  

Mô hình kết nối trực tiếp phù hợp với người dùng là cá nhân độc lập. Người sử dụng (NSD) 

có thể sử dụng phần mềm Cloud Office với Cơ sở dữ liệu (CSDL) lưu trực tiếp trên máy tính cá 

nhân của mình. 

Mô hình này đòi hỏi NSD phải cài đặt và cấu hình các thành phần sau: 

- Net Framework 2.0 

- SQL Server (NSD cá nhân có thể sử dụng SQL MSDE miễn phí với khả năng lưu trữ tối đa 

2GB dữ liệu) 

- Cài đặt phần mềm Cloud Office 

- Cấu hình kết nối Cloud Office 

Chi tiết cài đặt các thành phần bạn xem phần III - Hướng dẫn cài đặt. 

2.2. Mô hình Client – Server 

Đây là mô hình phù hợp với quy mô của các công ty, doanh nghiệp, tổng công ty, các đơn 

vị nhà nước. 



  

 

Mô hình này đòi hỏi Quản trị viên phải cài đặt, cấu hình các thành phần sau: 

- Máy chủ: 

o Hệ điều hành: Cloud Office không yêu cầu máy chủ cấu hình mạnh. Bạn có thể sử dụng 

máy tính cá nhân để làm máy chủ. Tuy nhiên, để hệ thống vận hành ổn định, phục vụ nhiều 

người dùng đồng thời, bạn nên cài đặt máy chủ với hệ điều hành Window Server 2000 trở 

lên 

Cấu hình tối thiểu để có thể cài Window Server 2000: 

 133 MHz hoặc bộ Pentium CPU 

 256 MB (MB) RAM 

 Dung lượng ổ cứng tối thiểu 1 GB 

o Net Framework 2.0 

o Net Framework 4.5 nếu muốn hỗ trợ kết nối từ mobile 

o IIS nếu hỗ trợ kết nối từ Mobile 

o MOService nếu hỗ trợ kết nối từ Mobile 

- Máy trạm: 

o Net Framework 2.0 

o Cấu hình phần mềm CloudOffice 

2.3. Mô hình sử dụng Web Service 

Kết nối CSDL qua webservice là dạng thức kết nối cho phép NSD truy cập tới CSDL của 

chương trình tại máy chủ trong mạng LAN hoặc mạng Internet, sử dụng công nghệ kết nối 

WebService với khả năng bảo mật cao. Để có thể cho phép NSD kết nối thông qua 

WebService, Quản trị viên cần cài đặt và cấu hình các thành phần sau: 

- Internet Information Services (IIS) 

- COService (WebService) 

- MOService (Nếu hỗ trợ kết nối từ Mobile) 

- Cấu hình phần mềm CloudOffice 



  

 

2.4. Mô hình sử dụng dịch vụ điện toán đám mây 

CloudOffice sử dụng công nghệ điện toán đám mây do Thái Sơn cung cấp phù hợp với 

nhiều đối tượng người sử dụng khác nhau, bao gồm từ người dùng là cá nhân đơn lẻ đến các 

công ty, tập đoàn với mô hình quản lý phức tạp, nhiều cấp. Khi sử dụng dịch vụ này, hệ thống 

của NSD chỉ cần cài đặt phần mềm đầu cuối Cloud Office, toàn bộ phần máy chủ chứa service 

và CSDL sẽ do Thái Sơn cung cấp với khả năng truy xuất 24/24 và cơ chế bảo mật chặt chẽ, hỗ 

trợ truy cập qua Webservie và kết nối từ Mobile. 

Để sử dụng dịch vụ này, người sử dụng làm theo các bước sau: 

- Đăng ký sử dụng dịch vụ điện toán đám mây trên trang web http://CloudOffice.com.vn 

- Sau khi công ty Thái Sơn tiếp nhận và kích hoạt đăng ký, NSD sẽ nhận được email hướng 

dẫn cách cấu hình phần mềm CloudOffice để sử dụng dịch vụ điện toán đám mây. 

- Cài đặt phần mềm đầu cuối CloudOffice trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động để sử 

dụng.  

III. HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT 

3.1 Cài đặt SQL Server 

Trước khi cài đặt SQL Server cần lưu ý một số vấn đề sau:  

- Nếu bạn chỉ có nhu cầu cài  đặt  để dùng cho mục  đích cá nhân thì có thể tận dụng SQL 

EXPRESS hoặc cài bản SQL MSDE 2000 (Bản SQL miễn phí của Microsoft)  để quản lý dữ 

liệu vì dung lượng lưu trữ không nhiều và không chia sẻ dùng chung với người khác.  

-  Nếu bạn cài  đặt  để sử dụng (chia sẻ) cho nhiều người trong cùng  đơn vị thì phải cài SQL 

Server2000 (hoặc Server 2005, 2008) vì dung lượng lưu trữ lớn và hỗ trợ chia sẻ qua mạng tốt. 

Đối với bản SQL Server 2000 thì phải cài thêm bản SQL Server 2000 Service Pack 4 mới có 

thể chia sẻ cho các máy tính khác trong mạng truy cập.  

-  Các bước cài đặt SQL Server 2000 

Để có thể cài đặt chương trình SQL, bạn cần có đĩa cài đặt của chương trình SQL, hoặc bạn 

có thể download chương trình từ trang web của (Microsoft). 

Ở đây chúng tôi đã có bộ cài đặt trong File SQL2000P.rar. 

http://cloudoffice.com.vn/


  

 

Giải nén bộ cài ra ổ cứng máy tính bằng cách nhấn phải chuột vào file đó và chọn Extract 

Here 

 

Giải nén bộ cài SQL 

- Bƣớc 1: Chạy file setup.bat trong thư mục vừa giải nén bổ cài đặt 

 

Thư mục chứa bộ cài đặt 

- Bƣớc 2: Bấm Next để tiếp tục cài đặt 



  

 

 

- Bƣớc 3: Chọn Local Computer, bấm Next 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

- Bƣớc 4: Chon Create a new….và bấm Next 

 

- Bƣớc 5: Điền thông tin và bấm Next 

 

 

- Bƣớc 6: Tiếp theo, chọn Yes  



  

 

 

- Bƣớc 7: Bảng yêu cầu nhập CDKEY hiện ra, điền CDKEY rồi bấm Next 

 

- Bƣớc 8: Chọn Server and Client Tools, bấm Next  



  

 

 

- Bƣớc 9: Chọn Default, bấm Next. Nếu chỗ này mục chọn Default bị mờ nghĩa là đã có 1 

phiên bản SQL được cài rồi, bạn hãy sử dụng phiên bản hiện có. Trường hợp muốn tiếp tục cài 

thì gõ tên vào ô Instance name bên dưới.  

 

 

- Bƣớc 10: Chon Typical, bấm Next 



  

 

 

- Bƣớc 11: Chọn User the Local System accout, bấm Next 

 

 

- Bƣớc 12: Chọn Mixed Mode, rồi chọn Blank Password và bấm Next  



  

 

 

- Bƣớc 13: Bảng thông báo cuối cùng hiện ra, bấm Next lần nữa để bắt đầu cài.  

 

- Bƣớc 14: Sau khi cài xong, bấm Finish để hoàn tất quá trình cài SQL Server.  

 

 

 

 



  

 

3.2 Cài đặt Net Framework 

- Download chương trình cài đặt NetFrameWork 2.0 về máy. 

- Kích đúp vào file NetFrameWork2.0.exe để cài đặt 

 

Nếu máy tính  đã cài đặt Net 2.0 (hoặc Net 3.5, Net 4.0) rồi thì không cần cài nữa.  Hoặc 

máy đang  dùng  Windows  7 mặc nhiên  đã có Net 2.0 nên cũng không cần cài đặt nữa.  Để 

xem máy tính đã cài đặt Net 2.0, bạn vào Start => Settings => Control Panel => Add or 

Remove Programes kiểm tra như trong hình sau: 

 

 

 



  

 

3.3 Hƣớng dẫn cài đặt và cấu hình IIS (Internet Information Services) 

3.3.1 Chuẩn bị máy chủ: 

Máy chủ (Server) cần đảm bảo đã cài đặt các thành phần sau : 

-  Windows Server  

-  NET Framework 4.5 “Đối với doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ (Service) hỗ trợ truy cập 

thông tin trên các thiết bị thông minh Smart client” 

-  SQL Server 2000 trở lên 

Chú ý: Tham khảo tài liệu hướng dẫn cài đặt kèm theo 

3.3.2 Cài đặt Internet Information Services (IIS) Manager 

a. Cài IIS trên Windows Server 2008 (IIS 7.0) 

Bƣớc 1: Vào chức năng Server Manager để cài đặt IIS 

-  Bạn có thể cài đặt IIS thông qua Server Manager được tìm thấy ở đây: Start Menu –

 Administrative Tools – Server Manager 

 

Bƣớc 2: Chọn “Add Roles” Chọn “Web Server (IIS)” trên trang Server Roles: 



  

 

 

Hình 1: Trang chọn Server Roles 

Bƣớc 3: Chọn IIS Services để cài đặt. Trong trường hợp này, ASP.NET đã được cài đặt. 

Chọn các dịch vụ cần thiết cho các ứng dụng của bạn, chọn “Next” để tiến hành cài đặt: 

 

Hình 2: Trang chọn Role Services 



  

 

Bƣớc 4: Khi chọn các dịch vụ ở trên, bạn có thể gặp phải thông báo nhắc nhở cài đặt một số 

dịch vụ cần thiết cho phần trên, nếu các dịch vụ đó chưa được cài đặt: 

 

Hình 3: Trang hiển thị các thông báo nhắc nhở 

Chọn “Add Required role service” để tiếp tục việc cài đặt chương trình 

Bƣớc 5: IIS 7.0 lúc này được cài đặt với cấu hình mặc định cho việc hosting ASP.NET trên 

Windows Server 2008 của bạn: 

 

Hình 4: Trang các kết quả cài đặt 

Chọn “Close” để kết thúc việc cài đặt. 



  

 

Bƣớc 6: Kiểm tra web server làm việc bằng cách sử dụng http://localhost: 

 

 

Hình 5: Website mặc định 

Nếu Web server cài đặt thành công, website mặc định sẽ hiển thị như hình trên. 

b. Cài IIS trên một số Windows cơ bản khác nhƣ XP, hoặc WINDOWS7 

- Bƣớc 1: Bạn có thể cài IIS thông qua chức năng:  

Control Panel – Programs and Features – Turn Windows features on or off  

 

- Bƣớc 2: Chọn “Internet Information Services” và tích chọn các dịch vụ cần cài đặt như 

hình dưới: 

http://localhost/


  

 

 

Chọn “OK” và chờ đợi cho chương trình cài đặt (Đối với Windows XP bạn phải cho đĩa cài 

đặt Windows để chương trình có thể cài đặt được các dịch vụ này) 

 

3.4 Triển khai Server Service trên IIS (COService) 

- Bƣớc 1: Bạn vào “Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools” chọn 

“Internet Information Services (IIS) Manager” 

 

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng câu lện trên cửa sổ “Run” của windows như hình dưới để vào 

cấu hình Service 



  

 

 

Windows hiển thị cửa sổ “Internet Information Services (IIS) Manager” như sau: 

 

- Bƣớc 2:Cấu hình service bằng cách như sau. 

Chuột phải vào menu “Sites” chọn “Add Web Site” như hình dưới 

 

- Bƣớc 3: Cấu hình thông số cho Service 

o Site name: nhập tên Service 



  

 

o Physical path: Trỏ đến thư mục chứa service code (Bạn có thể download tại địa chỉ 

http://cloudoffice.com.vn/download/tools/COService.rar ) 

 

o Port: nhập cổng kết nối của service 

o Application pool: chọn “select..” Windows hiển thị cửa sổ như sau: 

 

Kích chọn combo Application pool chọn “ASP.NET v4.0” để thiết lập môi trường hoạt 

động cho Service, chọn “OK” để kết thúc việc chọn Application pool 

Cuối cùng bạn chọn “OK” để kết thúc việc cấu hình. 

 

http://cloudoffice.com.vn/download/tools/COService.rar


  

 

 

- Bƣớc 4: Cấu hình chuỗi kết nối cho service. 

Bạn mở Windows Explore vào thư mục chứa Code service như hình sau: 

 

Chọn chuột phải vào File Web.Config chọn Edit như hình sau: 

 

Chương trình hiển thị cửa sổ như sau cho bạn sửa lại thông tin chuỗi kết nối cho service: 



  

 

 

Bạn sửa lại tên máy chủ, tên Database, tên tài khoản và mật khẩu SQL theo các tham số cấu 

hình hệ thống của bạn. 

Tham số “strKEY” chứa mã bảo mật của Web Service. Tham số này do bạn tự đặt và cung 

cấp cho người sử dụng để cấu hình kết nối Web Service từ phần mềm Cloud Office. 

Bạn ghi nhận lại kết quả để kết thúc việc xác nhận thông tin kết nối cho service. 

Để kiểm tra service đã hoạt động hay chưa, bạn vào trình duyệt gõ lên đường link bao gồm 

Localhost + Port +”/service.asmx” service cài thành công sẽ hiển thị như sau:  

 

 

 

 

 



  

 

3.5 Triển khai MOService trên IIS 

- Bƣớc 1 : Bạn vào “Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools” chọn 

“Internet Information Services (IIS) Manager” 

 

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng câu lện trên cửa sổ “Run” của windows như hình dưới để vào 

cấu hình Service 

 

Windows hiển thị cửa sổ “Internet Information Services (IIS) Manager” như sau: 



  

 

 

- Bƣớc 2 : Tạo một website mới. Chuột phải vào Sites  chọn “Add Web Site” 

 

- Bƣớc 3 : Cấu hình thông số như trong hình dưới (Download MOService từ địa chỉ 

http://cloudoffice.com.vn/download/tools/MOService.rar ) 

http://cloudoffice.com.vn/download/tools/MOService.rar


  

 

 

Lưu ý 

- Application pool : cần cấu hình về ASP.NET v4.0. Bấm vào nút « Select » để chọn 



  

 

 

 

3.6 Cấu hình kết nối từ phần mềm Cloud Office 

Sau khi cài đặt xong chương trình (Download từ địa chỉ 

http://cloudoffice.com.vn/Download/CloudOffice.rar ), lần đầu tiên mở phần mềm Cloud 

Office (chạy file CloudOffice.exe) chương trình sẽ hiển thị cửa sổ lựa chọn mô hình sử dụng : 

SQL Server, SQL Express, WebService 

a. Mô hình kết nối trực tiếp 

http://cloudoffice.com.vn/Download/CloudOffice.rar


  

 

 

Mô hình kết nối trực tiếp 

- Bƣớc 1: Chọn chế độ sử dụng 

- Chọn Áp dụng 

- Bƣớc 2: Chọn Mô hình kết nối 

Chọn SQL Server 

- Bƣớc 3: Nhập thông số kết nối SQL 

o Nhập thông tin cho các tiêu chí  

 SQL Server:  Nhập tên máy hoặc nhập (local) 

 DataBase:   Nhập tên cơ sở dữ liệu CLOUDOFFICE 

 User:    Nhập tên tài khoản đăng nhập SQL Server 

 PassWord:   Nhập mật khẩu SQL Server 

o Attach cơ sở dữ liệu chương trình 

 Bạn chọn chức năng “Attach” để thực hiện cài đặt Data chương trình hiển thị cửa sổ như 

sau: 



  

 

 

Chọn thư mục Data chương trình sẽ hiển thị như sau: 

 

 

Chọn File CLOUDOFFICE.MDF sau đó chọn “OPEN” sau đó chương trình sẽ hiện thông báo 

thành công như sau: 

 



  

 

Chọn chức năng “Ghi Nhận” để lưu lại thông số cấu hình: 

 

b. Mô hình Client – Server 



  

 

 

- Bƣớc 1: Chọn chế độ sử dụng 

Chọn Áp dụng 

- Bƣớc 2: Chọn Mô hình kết nối 

 Chọn SQL Server 

- Bƣớc 3: Nhập thông số kết nối SQL 

 Nhập thông tin cho các tiêu chí  

 SQL Server:  Nhập tên máy hoặc nhập (local) 

 DataBase:   Nhập tên cơ sở dữ liệu CLOUDOFFICE 

 User:    Nhập tên tài khoản đăng nhập SQL Server 

 PassWord:   Nhập mật khẩu SQL Server 

Chọn chức năng “Ghi Nhận” để lưu lại thông số cấu hình 

 

c. Mô hình Web Service 



  

 

 

- Bƣớc 1: Chọn chế độ sử dụng 

 Chọn Áp dụng 

- Bƣớc 2: Chọn Mô hình kết nối 

 Chọn SQL Server 

- Bƣớc 3: Nhập thông số kết nối WEB Service 

 Nhập thông tin cho các tiêu chí  

 WEB Service URL:  Nhập đường link service của CloudOffice 

 Password Key:   Nhập mã khóa của service 

Chọn chức năng “Ghi Nhận” để lưu lại thông số cấu hình. 

3.7 Cài đặt Crystal Report 

Để xem các loại báo cáo trên phần mềm bạn phải thực hiện cài đặt chương trình xem báo 

cáo là Crystal Report (Cài đặt tại máy trạm có nhu cầu sử dụng tính năng Báo cáo) 

Download chương trình cài đặt Crystal Report về máy 



  

 

Double-Click  vào  file  có  tên  CRRedist2005_X86.msi trong thư mục tải về như hình dưới 

đây:  

 

Phần mềm sẽ hiển thị như sau 

 

Chọn Next để tiếp tục cài đặt 



  

 

 

Tích chọn “I Agress” sau đó tiếp tục chọn Next 

 

Chờ trong giây lát để phần mềm cài đặt 



  

 

 

Sau khi xong bạn chọn Close để kết thúc quá trình cài đặt 

 


