
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & CẤU HÌNH 

 CHƯƠNG TRÌNH DelfiCOMBasic 

A. Cài đặt cấu hình phần mềm trên PC/Laptop 

I. Cài đặt: 

Bước 1: Windows XP: cài Active Sync 4.5 

Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2008, server 2012: Cài WindowsMobileDeviceCenter.exe 

64 hoac 32 bit theo hệ điều hành của máy tính. 

 

Bước 2: Chạy file setup.exe (Hoặc chạy file DelfiCommunicationCenter.msi) 

Chú ý: chạy với quyền Administrator 

 

 



 

 



 
Điền thông tin công ty, email và key để kích hoạt chương trình. 

(Vui lòng liên hệ số điện thoại: +84.028.399 19084 

Hoặc email: info@delfi.com.vn  Ghi rõ tiêu đề Key active chương trình DelfiCOMBasic 

cho PC) 

 
 

mailto:info@delfi.com.vn


Giao diện chương trình phần mềm Delfi Communication Center chạy trên PC: 

 

 
 

 

Bước 3:  
 

- Giải nén file DelficomBasic.zip sau đó copy thư mục DelficomBasic vào đường dẫn 

sau: C:\Delfi Technologies\Delfi Communication Center\Process 

 
 

 

 



II.  Chỉnh cấu hình tự động lấy dữ liệu về máy tính: 

Settings – General: Chỉnh như trong hình bên dưới. 

 
 

Settings -> File: 

 Settings -> File -> Export(To terminal): 

  Giữ mặc định chức năng này.  

 

Settings -> File -> Import (From terminal): 

  Delete file: Nếu check thì chương trình sẽ tự động xóa file dữ liệu trên 

thiết bị sau khi chuyển về máy tính. (Khuyến cáo: Không nên check, khi sử dụng nên xoá 

bằng chức năng xoá trên thiết bị sau khi chắc chắn dữ liệu đã chuyển về máy tính) 

  Các chức năng khác để mặc định. 

  

 



 

 

Settings -> Process: 

 

Checked: File Process - After Communication: 

 Process path: Click vào Button tìm file  , Chọn đường dẫn đến file C:\Delfi 

Technologies\Delfi Communication 

Center\Process\DelficomBasic\DelficomBasicPlugin.ExportData.exe) 

 Arguments: Nhập đầy đủ các ký tự sau (bao gồm cả dấu “”): “$IMPORT_DIR”

 Timeout: Nhập vào 180 



Nhấn Apply để hoàn thành việc cấu hình thông số của Process. 

 

Lấy dữ liệu từ thiết bị (PDA) sau khi kiểm kê  

- Sau khi kiểm kê trên thiết bị cầm tay (PDA) xong, kết nối thiết bị (PDA) vào 

PC/Laptop thông qua cable hoặc wifi. 

 

Lưu ý: Luôn luôn mở chương trình “Delfi Communication Center” trên PC/Laptop lên trước khi 

kết nối thiết bị cầm tay  (PDA) vào PC/Laptop. 

 Khi kết nối thiết bị (PDA) vào máy tính, chương trình Windows Mobile device Center sẽ 

ở trạng thái Connected. 



 

- Chương trình sẽ tự động tạo ra file Kiemke.xlsx theo đường dẫn: “C:\Delfi 

Technologies\Delfi Communication Center\ExcelExport”. File KiemKe.xlsx sẽ 

có dạng như sau. 

 



 
Kết thúc quá trình xuất dữ liệu kiểm kê ra máy tính từ PDA. 

 

 

Chú ý: Khi kết nối thì chương trình phải đang chạy như trong hình , thiết 

bị phải đang mở và các file excel liên quan đến chương trình phải ở trạng thái đóng. 

 

Nếu sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị để kiểm kê, người dùng kết nối lần lượt từng thiết bị 

vào máy tính, chương trình sẽ tự động cập nhật số lượng file KiemKe.xlsx 

  

 

 

 

 

 



B. Cài đặt cấu hình phần mềm trên thiết bị (PDA) 

Ta sẽ có 2 cách để cài đặt phần mềm lên thiết bị (PDA): 

1.Cài đặt phần mềm thông qua trương trình quản lý Delfi 

Communication Center: 

Sau khi thiết bị cầm tay (PDA) đã kết nối với máy tính.Ta mở phần mềm Delfi 

Communication Center lên sau đó chọn tab Device Management sau đó 

click vào nút Search For Device để phần mềm tìm được thiết bị cần cài đặt. 

Vd:Thiết bị tìm được là “Delfi Luna” 

 

 

Sau khi tìm được thiết bị ta chọn vào mục tìm kiếm và tìm đến folder chứa 

file cài đặt,định dạng là file “.cab” => chọn file => sau đó nhấn Deploy 

Installation để bắt đầu cài đặt lên thiết bị cầm tay (PDA) 



 

Sau khi  cài đặt hoàn tất,trên màn hình thiết bị (PDA) sẽ báo “Reboot” nhấn 

vào,thiết bị (PDA) sẽ khởi động lại để vô phần mềm làm việc. 

 2.Cài đặt trực tiếp trên thiết bị (PDA): 

Sau khi thiết bị (PDA) đã kết nối với máy tính,ta copy file cài đặt dạng .cab 

vào thư mục nào cũng được trong (PDA). (Vd: copy file delficom.cab vào thư 



mục Application trên thiết bị)

 

Sau đó trên màn hình của thiết bị (PDA) ta mở mục My 

Device=>Application=>run file Delficombasic.cab. 

Sau khi cài đặt xong thiết bị sẽ báo Reboot và khởi động lại để kết thúc quá 

trình cài đặt. 


