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Microsoft® Windows XP SP2 and above  
Microsoft® Windows 2003 Server  
Microsoft® Windows 2008 Server  
Microsoft® Windows Vista  
Microsoft® Windows 7  
Microsoft® Windows 8  

Microsoft® Windows XP SP2 and above  
Microsoft® Windows 2003 Server  
Microsoft® Windows 2008  Server 
Microsoft® Windows Vista  
Microsoft® Windows 7  
Microsoft® Windows 8  

Intel® Pentium™ 4 1.5GHz or equivalent 
AMD® processor

Intel® Core™2 Duo or AMD® Athlon™ X2 CPU 
or higher 

2GB or more1GB

128M 1GB or more

2GB free space in OS disk, 1GB free space 
in installation disk

4GB free space in OS disk, 2GB free space in 
installation disk

1024*768 VGA with True Color 1440*900 with NVidia 8 series or Radeon HD 
series or higher

Mouse, trackball, or other devices Mouse, trackball, or other devices

Any speed (for installation only) Any speed (for installation only)

Processor

RAM

Display card

Hard disk

Resolution

Pointing device

DVD ROM

Operating 
system

Minimum System Requirements Recommended System Requirements

1

Yêu cầu hệ thống                1
Standalone                          3
1.1.Cài đặt  Standalone       4
1.2. Kích hoạt Standalone  (kích hoạt bằng thiết bị)             6
1.3. Kích hoạt Standalone  (kích hoạt bằngSoft-Key)    8
 1.3.1. Kích hoạt tự động (thông qua internet)   9
 1.3.2. Kích hoạt thủ công (Không qua internet)               10
1.4. Lấy lại Standalone License  (soft-key)                 12
 1.4.1. Lấy lại license tự động (thông qua  internet)              13
 1.4.2.  Lấy lại License thủ công (không qua internet)               14

Network                                        16
2.1. Cài đặt Server                        18
2.2. Kích hoạt Server                    19
 2.2.1. Kích hoạt tự động (thông qua internet)               19
 2.2.2. Kích hoạt thủ công (không thông qua internet)               20
2.3. Cấu hình Server                               22
2.4. Starting Licensing                                24
2.5. Server License Return                   26
 2.5.1. Lấy lại license tự động (thông qua  internet)              27
 2.5.2. Lấy lại License thủ công (không qua internet)               28
3.1. Cài đặt Client                    31
3.2. Kích hoạt Client                    32
 3.2.1. Yêu cầu một Floating License                 33
 3.2.2. Mượn License                  34
3.3. Client License Return                   36
 3.3.1. Lấy lại một floating license                 36
 3.3.2. Lấy lại một license đạ cho mượn                 37

Yêu cầu hệ thống
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License License License License

License License License License

Chú thích trong hướng dẫn :
- Các ký tự In đậm biểu thị trên màn hình là các ký tự có thể nhấn được như nội dung hay các nút hoạt động
- Ký tự in nghiêng  tên riêng có liên quan đến các thủ tục
-                Để giải thích thường liên quan đến nội dung được đánh dấu (*)

Nếu bạn cần cài bản ZWCAD+ của bạn lên một máy tính khác do có thay đổi về phần cứng hay phần  
mềm, bạn cần phải lấy lại License của bạn ở máy hiện tại trước khi có thể cài đặt và kích hoạt nó trên một
máy tính khác.

Có hai lựa chọn kích hoạt License cho ZWCAD+.

Đối với bản standalone, bạn phải kích hoạt trên từng máy với từng license.
Đối với bản network, bạn cần kích hoạt server sau đó đưa license đến tất cả các máy client thông qua
kết nối mạng. 

Kích hoạt License bản Standalone thích hợp với quy mô văn phòng nhỏ và sản xuất chuyên dụng vì bản này
không yêu cầu kết nối với internet.    

Chương này hướng dẫn cá cài đặt liên quan đến bản
Standalone.Kích hoạt License bản Standalone Kích hoạt License bằng Network

NOTE

Standalone

Tổng quan

Floating License

License
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xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Chương trình sẽ tự động chạy khi bạn đưa CD vào.

Thực hiện các bước sau :
1. Click  Install. .
2. Chọn ZWCAD+ 2014.
3. Chọn Teaching Movies.
4. Bỏ chọn Network License Manager.
5. Chọn Next.
6. Chọn accept the license agreement và chọn 

 
Next.

7.  Chọn nơi cài đặt và chọn  Next.
8. Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu, chọn giao diện 

mà bạn thích Ribbon hoặc Classic.
9. Click Finish khi hoàn thành.
10. Bạn nên khởi động lại máy.

Bạn đã cài đặt xong ZWCAD+. Cần thực hiện một số 
bước nữa để hoàn tất việc active.
Tham Khảo Kích hoạt bảnStandalone. 

Kích hoạt bản Standalone, có 2 cách để activate ZWCAD+ 2014. 

Kích hoạt bằng thiết bị
Kích hoạt bằng thiết bị - sử dụng thiết bị với
đoạn license code gồm 8 ký tự.

Kích hoạt bằng Soft-Key 
Kích hoạt bằng Soft-key sử dụng một đoạn
 license code gồm 24 ký tự.

1.1. Cài đặt bản Standalone Kích hoạt bằng Soft-Key và Kích hoạt bằng thiết bị



76

4

St
an

da
lo

ne

Nếu bạn đã mua thiết bị có chứa License, thực hiện các bước sau để kích hoạt ZWCAD+. 

và lập lại các bước trên. 

1. Cấm thiết bị (USB) vào máy tính 
sau khi đã cài đặt ZWCAD+ 
2014, đợi đèn báo trên thiết bị 
ngừng nháy. 

2. Cho chạy ZWCAD+ License 
Manager từ Windows Start 
Menu. 

3. Click Activate License trên 
màn hình.

4. Click Dongle Activation. 
5. Bạn sẽ nhìn thấy ID của sản phẩm 

 sau đó điền mã code License 
tương ứng vào mục License  
 Code field. 

6. Điền thông tin User theo
yêu cầu. 

7. Click OK khi hoàn thành. Bạn
sẽ thấy một bảng thông báo rằng
cài đặt đã thành công với thông tin về license.  

3

4 5

6

7

  1.2. Kích hoạt bản Standalone (bằng thiết bị)

Để chuyển license cho một máy khác, rút thiết bị chưa license ra khỏi máy đang cài đặt
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6Làm theo hướng dẫn sau :
1. Chạy ZWCAD+ License Manager từ

Windows Start Menu.
2. Click Activate License. 
3. Click Soft-Key Activation.
4. Click Online Activation. 
5. Điền license code và click Verify. .
6. Điền thông tin User. 
7. Click OK khi hoàn thành. Bạn sẽ thấy

bảng thông báo kích hoạt thành công
cùng với thông tin license của bạn.

Có 2 cách để active ZWCAD+ tùy vào kết nối internet của bạn. (trừ trường hợp 
bạn mua sản phẩm kích hoạt bằng thiết bị*). Chọn 1 trong 2 cách dưới đây để kích hoạt

1.3.1. Kích hoạt tự động (thông qua internet)

Nếu ZWCAD+ của bạn kèm theo 1 đoạn mã code gồm 24 ký tự, bạn hãy dùng nó để kích hoạt 
ZWCAD+.

Nếu bạn đã mua phần mềm với kích hoạt bằng Soft-Key 

1.3. Kích hoạt bản Standalone  (bằng Soft-Key)
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91.3.2. Kích hoạt thủ công (không thông qua internet)

Nếu ZWCAD+ của bạn có kèm theo một đoạn code gồm 24 ký tự, sử dụng đoạn mã đó để kích hoạt 
ZWCAD+.

Làm theo hướng dẫn sau :
1. Chạy ZWCAD+ License Manager trên Windows Start Menu.
2. Click Activate License.
3. Click Soft-Key Activation.
4. Chọn Manual Activation.
5. Điền code License vào.
6. Click Generate để chọn file activation request (file có đuôi .xml).
7. Lấy file  activation request cho một máy tính khác đã kết nối internet.
8. Mở trình duyệt và vào địa chỉ www.zwsoft.com/en/license.
9. Điền License code của bạn và thông tin User.
10. Click Submit , bạn sẽ được chuyển đến trang Manage Entitlements. .
11. Click Manual Activation.
12. Upload file XML lúc nãy và click Submit. .
13. Click Save To File.
14. Bạn sẽ nhận được một file XML với thông báo ZWCAD+ đã được cài đặt.
15. Đi đến trang bạn nhận được activation request file và click Locate để Upload  

responseXML.
16. Click OK để hoàn tất. Bạn sẽ nhận được trang thông báo đã  kích hoạt thành công cùng với thông tin License.
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Các bước thực hiện :
1. Chạy ZWCAD+ License Manager

 trong the Windows Start Menu.

2. Click Return License.

3. Click Online Return
.4. License của bạn được hiện trên trang

hiện thời.
5. Click OK để xác nhận. bạn sẽ nhận  

bản thông báo “Return successfully.

 ZWCAD+ của bạn đã được xóa active.
Bây giờ bạn có thể cài đặt ZWCAD+  

Nếu ZWCAD+ đang hoạt động bình thường, bạn có thể vận hành việc cài lại. 
 Theo các hướng dẫn dưới đây để hoàn thành các thủ tục.

Chọn một trong hai cách sau :

1.4.1. Lấy lại license tự động (thông qua internet)

Bạn phải lấy lại license trước khi bạn có thể sử dụng trên một máy tính khác.

trên một thiết bị khác.

1.4. Lấy lại License bản Standalone ( dùng Soft-Key )      

*Note: Để chắc rằng license của bạn vẫn  bình thường, bạn phải lấy lại license trước khi thực hiện các thay đổi sau :  
thay đổi phần cứng, format lại phần cứng, cài lại hệ điều hành. Nếu bạn không thể thực hiện các bước lấy lại license  
do lỗi “unexpected software crash” hay “hardware failure”, bạn nên liên hệ với đại lý cung cấp phần mềm nơi bạn mua 
license.

NOTE
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1.4.2. Lấy lại License thủ công (không thông qua internet)

Các bước thực hiện :
1. Chạy ZWCAD+ License Manager trong Windows Start Menu.
2. Click Return License.
3. Click Manual Return.
4. Kiểm tra lại đoạn mã License code của bạn xuất hiện trên page.
5. Click Generate để save return request file ( file .xml sau FID_xxxxx).
6. Lấy return request file đến một máy tính đã kết nối internet.
7. Mở trình duyệt và vào trang web www.zwsoft.com/en/license.
8. Điền license code của bạn.
9. Click Submit, bạn sẽ được đưa đến trang Manage Licenses.
10. Click Manage Licenses.
11. Click Manual Return.
12. Upload  return request file và click Submit. .
13. Click Save To File  và save file có tên responseXML.
14. Lấy file  responseXML trở lại file có cài đặt ZWCAD+.
15. Đi đến trang mà bạn nhận return request file và click Locate để upload file responseXML.
16. Click OK khi hoàn tất. bạn sẽ thấy thông báo kích hoạt thành công.

ZWCAD+ của bạn đã xóa kích hoạt.
Bây giờ bạn có thể kích hoạt sản phẩm trên một máy khác.
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License server chứng thực các máy client thông qua việc phát hành các license đến các máy client. Các 
chương tiếp theo sẽ hướng dẫn cách cài đặt, kích hoạt, cấu hình và cách khởi động. 

Ngoài ra, bạn cần biết cách lấy lại License của bản Standalone nếu bạn phải thây đổi việc cài đặt.

Kích hoạt License bằng Network nghĩa là các máy client nhận được license từ một 
network server được xác thực với một ZWCAD+ license. Kích hoạt License  
bằng network phù hợp cho doanh nghiệp có quy mô trung bình và lớn gồm
nhiều user và cần khả năng quản lý cao. Admin có thể quản lý 
license bằng cách cho phép, hạn chế hay ưu tiên đặt license cho các
user hay các nhóm cụ thể nào đó. Network License Manager nên được cài đặt 
trên server và cả server lẫn client cần được cấu hình để kích hoạt License. 

Nếu bạn đã mua sản phẩm kích hoạt License bằng Network, thực hiện các  
bước tiếp theo, để thực hiện các thủ tục cài đặt cần thiết. 
Bao gồm việc kích hoạt và cấu hình trước khi bạn sử dụng ZWCAD+ trên cả 
máy server bà các máy client. 

 License Server

Network
Floating License

License
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2.2.1. Kích hoạt tự động (thông qua internet)

Cách thực hiện :
1. Chạy ZWCAD+ Network License Manager

 trên Windows Start Menu.
2. Click Activate.
3. Điền license code và số license cần sử

dụng.
4. Click Verify.
5. Điền thông tin User.
6. Click Activate khi hoàn tất. Bạn sẽ nhận được 

thông báo Activate successfully!.
Cần thực hiện thêm 1 số bước cần thiết để 
bắt đầu kích hoạt license.

cấu hình server.Xem thêm ở mục

Khi quá trình cài đặt ZWCAD+ Network License Manager hoàn tất trên server, bạn 
phải kích hoạt để bắt đầu licensing service.

Chọn một trong hai cách sau :
Các bước tiếp theo hướng dẫn việc cài đặt:

1. Click Install.
2. Chọn Network License Manager.

.3. Bỏ chọn ZWCAD+ 2014.
.4. ChọnNext.

5. Chọn accept the license agreement và click 
Next.

6. Chọn nơi cài đặt chương trình và chọn
Next.

7. Qúa trình cài đặt sẽ được bắt đầu chọn 
Finish khi hoàn tất.

8. Bạn nên khởi động lại máy.

Bạn đã hoàn thành việc cài đặt Network License 
Manager. 

Nếu bạn có một network license code, để các client có thể được xác thực,  
ZWCAD+ Network License Manager phải được cài đặt trên server.

Chương trình sẽ được chạy tự động khi bạn cho CD vào
máy.

2.2. Server Activation2.1. Cài đặt Server  
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2.2.2. Kích hoạt thủ công (không qua internet)

Quá trình thực hiện
1. chạy ZWCAD+ Network License Manager trên Windows Start Menu.
2. Click Activate.
3. Click here.
4. Điền license code và số license bạn sử dụng.
5. Click Generate để save activation request file (.xml file đặt tên sau license code của bạn).
6. Lấy activation request file đến một máy tính khác có kết nối internet.
7. Mở trình duyệt và vào trang web www.zwsoft.com/en/license.
8. Điền license code và thông tin User.
9. Click Submit và bạn sẽ được chuyển hướng đến trang  Manage Entitlements.
10. Click Manual Activation.
11. Upload activation request XML file và click Submit. .
12. Click Save To File và save file responseXML.
13. Lấy file responseXML trở lại máy có cài ZWCAD+.
14. Đi đến trang bạn nhận activation request file và click Browse để upload file

responseXML.
15. Click Activate khi hoàn tất. Bạn sẽ thấy bản thông báo activate successfully! .

Cần một vài bước nữa để kích hoạt License.
Tham khảo thêm Cấu hình Server.
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Cần một vài bước nữa thể hoàn tất việc kích hoạt Liense.

Các bước thực hiện để hoàn tất quá trình cài đặt :
1. Chạy ZWCAD+ Network License Configuration  trên Windows Start Menu.
2. Chọn tab Config Services. .
3. Chọn (hoặc gõ ) tên cho network licensing service.
4. Tìm và chọn đường dẫn đến 3 file yêu cầu* sau : lmgrd.exe,LicenseFIle.lic, debug.log. .

Cấu hình

5. Chọn Start server at Power Up và Use services.
6. Click Save Service để save tất cả các thông tin cấu hình trên.
7. Chọn tab đầu tiên Service/License File.
8. Chọn Configuration using Services.
9. Chọn tên xuất hiện trên khung.
10.Chọn vào ô LMTOOLS ignores license file path environment variables.

Bây giờ license server đã sẵn sàng để  cấp phát license đến các máy client.
Tham khảo thêm Tiến hành cấp phát License để cấp phát license cho các máy client.

2.3. Cấu hình Server 

*Note: Bạn phải tìm ba file yêu cầu để tiếp tục thực hiện. Các file này thường được đặt ở vị trí theo mặt định ở thư mục 
cài đặt (Installation) của thư mục ZWCAD+ Network License Manager..
NOTE
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Khi cấu hình xong, server sẵn sàng để bắt đầu cấp phát license đến các máy client.

Các bước tiến hành :
1. Chọn tab Start/Stop/Reread. .
2. Xem lại các cấu hình bạn đã cài đặt và lưu lại. Được highlight trong hộp thoại.
3. Click Start Server.
4. Chọn tab Server Status để kiểm tra xem server có hoạt động bình thường không.
5. Click Perform Status Enquiry*.
6. Hộp thoại trên cho phép bạn kiểm tra lại nội dung. Bạn có thể thấy số license mà bạn đã cấp phát. 

Bây giờ license server sẽ được cấp phát cho các máy client.
Tham khảo Cài đặt Client và Kích hoạt Client để cài đặt.

2.4. Tiến hành cấp phát License

*Note: Kiểm tra trạng thái của server ở Server Status để chắc rằng sau khi lập trình Server vẫn hoạt động bình thường. NOTENOTE
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Return License

Các bước thực hiện
1. Chạy ZWCAD+ Network License Manager

 trong Windows Start Menu.
2. Click Return.
3. Click Online.

.

4. Chọn  OK. một hợp thoại thông báo bạn đã lấy
 lại thành công : Return license successfully! 

5. Click OK để hoàn thành việc cài đặt.

Việc hủy kích hoạt đã hoàn tất.
Bạn có thể active trên một server mới.

Chọn một trong hai phương pháp dưới đây để trả lại license của server

2.5.1. Trả license tự động (thông qua internet)Nếu bạn muốn thay đổi server, bạn cần lấy lại server license ở máy server hiện tại trước khi kích hoạt 
trên một con server khác. Tất cả các client đã mượn licenses cảu server phải trả lại cho máy server trước khi 
kích hoạt server license (xem thêm ở trang 37 về trả lại các license đã được mượn). 

2.5. Lấy lại Server License 

*Note: Để đảm bảo license của bạn vẫn hoạt động bình thường, bạn cần trả lại các license trước khi thực hiện các tùy chỉnh 
thay đổi sau: thay đổi phần cứng, format phần cứng, cài lại hệ điều hành.  Nếu bạn không thể thực hiện các bước lấy lại 
License do phần mềm bị crash hay lỗi “hardware failure”, bạn cần liên hệ đến nhà phân phối sản phẩm.

NOTE
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2.5.2. Lấy lại License thủ công (không thông qua internet)

Các bước tiến hành :
1. Chạy ZWCAD+ Network License Manager  trên the Windows Start Menu.
2. Click Return.
3. Click Offline.
4. Click OK. .
5. Click Generate để save return request file ( .xml file đặt hên sau FID_xxxxx).
6. Lấy  return request file đến một máy tính khác có kết nối internet.
7. Mở trình duyệt và vào trang www.zwsoft.com/en/license.
8. Điền license code.
9. Click Submit và bạn sẽ được chuyển tiếp sang trang Manage Licenses.
10. Click Manage Licenses.
11. Click Manual Return.
12. Upload return request file và click Submit. .
13. Click Save To File ở trang tiếp theo và save file có tên responseXML.
14. Lấy file responseXML trở lại máy server đã cài đặt ZWCAD+ Network License Manager.
15. Trở lại trang bạn nhận được return request file và click Browse để upload file 

responseXML.
16. Click Return khi hoàn thành. Bạn sẽ nhận được thông báo Return Response XML File has been handled, return successfully.

License của bạn đã được xóa active thành công.
Bạn có thể active trên một máy server khác.
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Cài đặt sẽ tự chạy khi bạn cho CD vào máy.

Thực hiện các bước sau :
1. Click Install.
2. Click chọn ZWCAD+ 2014.
3. Chọn Teaching Movies. .
4. Bỏ chọn Network License Manager.
5. Chọn Next.
6. Chọn accept the license agreement và click 

Next.
7. Chọn nơi bạn muốn cài đặt và click  Next.
8. Quá trình cài đặt sẽ tự động chạy, sau khi hoàn
    tất bạn có thể chọn giao diện mong muốn 
    Ribbon hoặc Classic.
9. Click Finish  khi hoàn tất.

10. Bạn nên khởi động lại máy tính.

Bạn đã hoàn thành việc cài đặt ZWCAD+. Chỉ cần thực 
hiện thêm vài bước nữa để active.
Tham khảo Kích hoạt Client

Máy client nhận license từ license server thông qua local area network connection. Các chương 
sau sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các thủ tục cài đặt và kích hoạt.

Ngoài ra, bạn cần biết cách lấy lại License trên bản Standalone nếu bạn phải thay đổi 
cài đặt.

3.1. Cài đặt Client 

 Client
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Cách thực hiện :
1. Chạy ZWCAD+ License Manager trên Windows Start Menu.
2. Click Activate License. 
3. Click Soft-Key Activation.
4. Chọn Request a Floating License.
5. Điền địa chỉ IP hoặc tên của Server. 
6. Click OK  khi hoàn tất.
7. Đóng ZWCAD+ License Manager và chạy

ZWCAD+.

Chạy ZWCAD+ để kiểm tra việc active đã thành
công chưa. 

Chọn một trong 2 cách sau :

3.2.1. Requesting a Floating License

Đầu tiên connect máy tính đến server và thực hiện các bước sau để activate ZWCAD+. 

Để sử dụng ZWCAD+ trên một máy client, các máy client cần được cấp lience từ máy lience server thông qua 
local area network. Hãy kiểm tra kết nối của các máy client đến máy server.

3.2. Kích hoạt Client 
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3.2.2. Mượn License

Nếu bạn muốn sử dụng ZWCAD+ như một bản standalone, disconnecte với máy server, bạn sẽ cần license code 
để tiếp tục. 

Nếu bạn đã có license code, thực hiện các bước sau để mượn license cho bản standalone.
1. Chạy ZWCAD+ License Manager trong Windows Start Menu.
2. Click Activate License.
3. Click Soft-Key Activation.
4. Chọn Borrow a License .
5. Điền license code (License phải giống với License của máy chủ).
6. Điền địa chỉ IP hoặc tên của license server.
7. Không được thay đổi Port  27000 nếu vẫn chưa được xác định.
8. Xác định thời gian sử dụng ZWCAD+* trên máy của bạn.
9. Click OK khi hoàn tất. Bạn sẽ thấy trang thông báo kết quả thành công cùng với thông tin license của bạn.
10. Đóng ZWCAD+ License Manager và start ZWCAD+.

Bây giờ ZWCAD+ đã có thể hoạt động ở bản Standalone.

*Note:  Nếu bạn thoát khỏi bản standalone trước khi thời hạn sử dụng ZWCAD+ mà bạn đã chỉ định, bạn cần thực hiện các
thủ tục trả lại license, để biết thêm thông tin tham khảo trang 37.
NOTE
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Thực hiện các bước sau :t
1. Chạy ZWCAD+ License Manager

trong Windows Start Menu.
2. Click Return License. 
3. Chọn Return Borrowed License.
4. Xem lại các thông tin về License code, 

địa chỉ server và port đang sử dụng.
5. Click OK để hoàn tất.

 ZWCAD+ của bạn đã được xóa active
lưu ý, bạn phải đảm bảo rằng các máy client kết
nối với máy server trong suốt cả quá trình lấy lại
License.

Tham khảo kích hoạt bản Standalone/kích hoạt client
để kịch hoạt lại.

 

3.3.2. Trả lại license đã được cho mượn

Một license đã được mượn sẽ được tự động trả về cho máy server khi thời gian sử dụng được chỉ định hết hạn. 
Để kết thúc việc mượn license trước thời hạn, bạn phải trả license được mượn thủ công.

Tiến hành các bước sau :
1. Chạy  ZWCAD+ License Manager  

trên the Windows Start Menu.
2. Bỏ chọn Enable network floating 

license.
3. Click X để thoát.

 ZWCAD+ đã được xóa active. 
Tham khảoStandalone Activation/Client Activation

 

để thực hiện active lại.

Nếu tất cả network license đều được sử dụng, bạn không thể thêm bất kì một client nào để kích hoạt cho 
đến khi có một client trả lại license cho server.
Có hai cách để trả lại license nếu bạn tạm thời không cần dùng ZWCAD+ trên máy bạn nữa. 

3.3.1. Returning a floating license

Thông thường máy client không sử dụng floating license bằng cách đóng ZWCAD+, nhưng nếu bạn cần hủy  
floating license nhưng vẫn muốn giữ ZWCAD+ hoạt động, hay bạn không muốn nhận floating license từ server 
khi bạn mở ZWCAD+ ở lần chạy tiếp theo, bạn cần thực hiện các bước sau để trả lại license. 

3.3. Trả lại License của Client 

Biên soạn và dịch : Tạ Trung Tín


