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Cài đặt Autodesk Revit 2016 trên Windows

Bước 1. Vào địa chỉ http://students.autodesk.com. Bước 2. để tạo  tài  khỏa mới   Sign in  trên mục xổ xuống 
rồi chọn Need an education account?

http://students.autodesk.com 

Tải Revit thông qua Autodesk Education Community

Bước 3. Điền địa chỉ e-mail của bạn để đăng kí.
Khi đăng kí hoàn tất bạn sẽ nhận được e-mail để kích 
kích hoạt, click vào đường dẫn trong mail để xác thực  
e-mail của bạn. Quá trình đăng ký hoàn tất.

Bước 4. Bạn sẽ thấy danh sách các sản phẩm 
khi bạn kéo con trỏ xuống. 

Tìm và chọn sản phẩm Revit

Place PICTURE 
inside the frame 

BUTTON

Please keep the aspect 
ratio of this frame 

Add shaddow effect 
(oppacity 50%) to the 
picture 

Trước khi bạn bắt đầu
Hướng dẫn sau được hỗ trợ bởi TU Delft và đã được kiểm nghiệm. Tuy vậy, chúng tôi cung cấp cho bạn
bản hướng dẫn thủ công này như một phần của dịch vụ. Bản hướng dẫn này giúp bạn cài đặt Revit 2016. Ngoài ra
bản download mới sẽ gồm 2 phần, lưu ý rằng bạn không thể download từ Chrome

Lưu ý quan trọng
Trong quá trình cài đặt Revit bạn cần chọn đúng libraries để cài đặt. Cách thực hiện được hướng dẫn chi tiết trong  
cài đặt Revit 2016 . Bạn cần thực hiện tuần tự các bước sau .

Có thể tải AutoDesk tại đây

chọn  
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Bước 6. Click vào muỗi tên bên phải của Install Now và 
chọn Browser Download trên menu sổ xuống. 

Bước 5. Chọn phần mềm bạn muốn cài đặt trong mục 
sổ xuống như hình. bạn cũng sẽ nhận được một serial code
(một bản copy sẽ được gửi đến email của bạn). 
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Bước 1. Chạy file Revit bạn đã download và click 
OK 

C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm.

Bước 2. Sau khi các file đã được giải nén, chương trình
sẽ tự động khởi chạy.Tiếp đến chọn  Install.

Cài đặt Revit 2016

Bước 3.  Tại mục License Agreement chọn tên quốc gia 
và vùng miền của bạn. Sau đó chọn I Accept và click 
Next.

Bước 4.  Tại mục Product Information chọn 
Stand-Alone. 

Bên dưới I have my product information 
product key and serial number. Click Next để tiếp tục.

BUTTON

Do you want to install (SOFTWARE NAME)  

Lưu ý!
Tùy thuộc vào thiết lập trong khu vực của bạn một số thư viện có thể có hoặc có thể không được cài đặt tự động.
Bạn cần phải cài đặt đúng các thư viện nếu không các tính năng cơ bản có thể gặp lỗi hoặc không hoạt động được. 

Để chắc rằng bạn chọn đúng các thư viện, các bước sau sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện. 

để tiến hành giải nén file cài đặt.
Mặc định file sẽ được cài đặt tại đại chỉ

điền 
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Bước 8. Click click muỗi tên để đóng thanh menu sổ xuống 
và trở lại danh sách các sản phẩm.

Click Install.

Bước 10. Bảng thông báo kiểm tra các mục đã được cài đặt
thành công. Sau đó Click Finish.

Tiếp tục đối với trang tiếp theo để cập nhật Revit.

Bước 7. Đảm bảo các mục sau được chọn:
US Metric, Netherlands .

đặt Other English - Netherlands làm mặt định.

Bước 9. Quá trình cài đặt đang được tiến hành.

Bước 6. Khi quá trình tải hoàn thành, nhấp vào muỗi tên nhỏ 
một lần nữa để đóng thanh menu sổ xướng và trở lại danh sách
các sản phẩm.

Click vào muỗi tên bên dưới Autodesk Revit Content Libraries
2016 để tiến hành cấu hình các thư viện cho việc cài đặt.

Bước 5. Chọn vào muỗi tên nhỏ dưới Autodesk Revit
để xem các thành phần chi tiết và tải các Packs update 
từ Autodesk.com. Nếu không có bản cập nhật nào, bạn
có thể bỏ qua bước này và trực tiếp sang bước 6.    
Sau đó chọn Download. 
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Cập nhật Revit bằng Autodesk Application Manager
Bước 2. Trước khi tiến hành cài đặt cập nhật, chắc rằng
bản cài đặt ban đầu đã được cài đặt xong.

When khi hoàn tất cài đặt ban đầu,chọn tất cả các cập nhật 
và click Install Selected.

Bước 4. Kiểm tra lại các mục đã update thành công rôi 
Click Close.

Bạn có thể chạy Revit 2016  bằng cách double-click vào chương 
trình trên desktop hoặc thông qua start menu của windows.

Bước 1. Trong quá trình cài đặt Revit bạn có thể nhận
được thông báo về cập nhật từ Autodesk Application
Manager. Nếu bạn chọn bản thông báo này, chọn 
               để cập nhật.  Updates 

Bước 3. TBản cập nhật sẽ được tải và cài đặt tự động 
bạn có thể thu nhỏ cửa sổ cập nhật lại, quá trình cài đặt
sẽ diễn ra trên background.

Bước 5. Khi khởi động Revit 2016 lần đầu tiên, sản phẩm
sẽ tự được kích hoạt, trong mục agree to the privacy, click 
I Agree. .

Nếu không chọn hoặc không thấy bảng thông báo, chuyển
qua bước 5.


