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1.  Giới thiệu 

Phần mềm Chuyển đổi đơn vị cân, SUCe, có tính năng chuyển đổi đơn vị đo khối lượng thành các 

đơn vị đo khối lượng khác, hoặc dạng đơn vị đo phi khối lượng, như cuộn, mét.. Giao diện chính của 

chương trình như hình dưới. 

 

Hình 1. Giao diện chính 

2.  Các thành phần  

 

 

Hình 2. Các thành phần tích hợp trong bộ sản phẩm 

SUCe 
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3.  Sử dụng nhanh 

Như trong Hình 3. , giao diện chương trình được phân thành 4 khu vực: 

1. Chọn kết nối với cân điện tử 

2. Các thông số về quá trình cân, chuyển đổi, lựa chọn đơn vị đo 

3. Lưu trữ danh sách các lượt cân 

4. Cộng dồn khối lượng cân theo từng mã hàng. 

 

Hình 3. Các vùng chức năng trên giao diện chính 

3.1. Kết nối với cân điện tử 

Bước 1. Kết nối cân điện tử với máy tính qua cổng COM (có 9 chân). Trong trường hợp máy 

tính không có cổng COM, có thể mua thiết bị chuyển đổi từ cổng USB sang COM. 

 

A. Kết nối với máy tính có sẵn cổng COM (máy để bàn) 

2 

3 

4 

1 
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B. Kết nối với máy tính laptop (kết hợp với thiết bị chuyển đổi USB2COM) 

Bước 2. Bấm vào FILE / Kết nối với cân… 

 

Bước 3. Chọn cổng kết nối với cân điện tử và loại cân điện tử. Sau đó, bấm nút OK 

Lưu ý: trong trường hợp không rõ cổng nào dùng để kết nối với cân, có thể thử 

từng trường hợp. 

Tiện lợi: Mỗi khi mở cửa số kết nối này, cửa sổ sẽ tự động khôi phục lại cấu hình gần đây nhất. Vì 

vậy, nếu không có thay đổi gì, người dùng chỉ việc bấm nút OK là có thể bắt đầu làm việc ngay với 

cân điện tử. 

 

3.2. Chuyển đổi đơn vị cân 

Bước 1. Chọn mã hàng. Ví dụ AK0344. 

Bước 2. Chọn đơn vị đo khối lượng. Ví dụ gram, kilogram, pound… 

Bước 3. Nhập trực tiếp khối lượng từ bàn phím, hoặc chương trình sẽ tự động kết nối cân 

để lấy giá trị đo. 
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Bước 4. Nhập số lượng lõi chỉ/bao bì. Trường hợp mã hàng là loại không có lõi, ví dụ chun, 

thì ô textbox nhập sẽ tự ẩn để khỏi nhầm (Xem Hình 5. Chọn thông số để chuyển đổi đơn 

vi đo khi mã hàng thuộc loại không có lõi.) 

Bước 5. Nhập khối lượng vỏ, hoặc cứ để nguyên khối lượng vỏ đã thiết lập sẵn trong file dữ 

liệu chuyển đổi Excel. 

 

Hình 4. Chọn thông số để chuyển đổi đơn vi đo 

Lưu ý: Trình tự các bước không quan trọng. Có thể tiến thành theo thứ tự bất kì. 

 

Hình 5. Chọn thông số để chuyển đổi đơn vi đo khi mã hàng thuộc loại không có lõi. 

Xem thêm 8.11 Bỏ qua khối lượng vỏ và khối lượng bao bì/lõi 

3.3. Lưu danh sách các lượt cân 

Thông tin về tất cả các lượt cân sẽ được lưu trữ tại danh sách này. 

 

Hình 6. Lưu danh sách các lượt cân 

1. Bấm vào nút “Ghi nhận vào bảng kê”, ở vị trí 1 trong ảnh. Nếu thành công, 1 dòng 

mới sẽ xuất hiện ở danh sách bên dưới.  

Nếu sau khi bấm không thấy có thay đổi, thì sẽ thấy thanh System Tray ở góc dưới 

bên phải hiện thông báo. Khi đó hãy nhập vào Document  

1 
3 4 5 

Khối lượng 

vỏ 
Tare 

Khối lượng 

lõi 
Core 

Trừ khối lượng vỏ 
- Tare 

Trừ khối lượng bao bì 
- Core 

2 

1 2 

3 

4 
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2. Nếu hộp chọn “In ngay khi ghi nhận bảng kê”, được chọn, vị trí 2 trong ảnh, thì khi 

bấm nút “Ghi nhận vào bảng kê, chức năng in ấn sẽ tự động kích hoạt 

    

Lưu ý: Xem hướng dẫn 4. Thiết lập máy in. Có thể in thử bằng máy in pdf. 

3. Trong trường hợp muốn in lại, bấm vào nút In, ở vị trí 3 trong ảnh. 

4. Danh sách hiển thị thông tin chi tiết về các lượt cân, sắp xếp theo trình tự thời gian. 

Lượt cân gần nhất ở nằm ở vị trí cuối cùng. 

Nếu muốn xóa thông tin của 1 lượt cân, chọn dòng tương ứng và bấm phím Del. 

3.4. Cộng dồn khối lượng cân theo từng mã 

Thông tin về tất các các mã hàng được cân, được cộng dồn lại và lưu trữ vào danh sách dưới cùng.  

 

 

Hình 7. Lưu danh sách khối lượng cộng dồn theo từng mã hàng 

1. Mỗi dòng tương ứng với một mã hàng, ví trí 1 trong ảnh. 

Nếu người sử dụng xóa thông tin về một lượt cân ở danh sách bảng kê chi tiết, thì giá trị 

cộng dồn ở đây cũng được tự động cập nhật lại 

2. Bấm vào nút “Ghi ra file Excel” để xuất thông tin ra file excel. 

1 

2 
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4.  Thiết lập máy in 

Cấu hình máy in cần thiết lập trước và chỉ cần cấu hình một lần duy nhất. Cách thực hiện như sau: 

4.1. Với máy in PDF Printer 

Bước 1. Trong menu bar, chọn FILE/Cài đặt máy in 

 

Bước 2. Trong menu bar, chọn FILE/Cài đặt máy in.  Chọn máy in cần in. 

 

Nếu không quan tâm tới khổ giấy in, chỉ cần dừng lại ở bước này. 

Bước 3. Cũng trong giao diện trên, chọn Preferences. 
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Bước 4. Trong giao diện Printing Preferences, chọn Custom Page Size. 

 

Bước 5. Ở cửa số Custom Page Size, bấm Add. 

 

Bước 6. Đặt tên cho một khổ giấy mới và nhập kích thước các chiều. Bấm OK.  

 

Bước 7. Bấm OK ở tất cả các giao diện còn lại 
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4.2. Với máy in mã vạch Zebra GT 

Bước 1. Trong menu bar, chọn FILE/Cài đặt máy in 

 

Bước 2. Trong menu bar, chọn FILE/Cài đặt máy in.  Chọn máy in cần in. 

 

Nếu không quan tâm tới khổ giấy in, chỉ cần dừng lại ở bước này. 

Bước 3. Cũng trong giao diện trên, chọn Preferences. Khi cửa số Printing Preference hiện ra, 

chọn tab Options. 

 

 Trong mục Size, nhập kích thước các chiều của khổ giấy. 

 Khi in ra tem nhãn, để chiều in thuận tiện cho việc đọc, không phải xoay người 

lại để xem, cân nhắc tích chọn chức năng “rotate 180” 

Bước 4. Bấm OK ở tất cả các giao diện để kết thúc quá trình thiết lập máy in. 
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5.  Cơ sở dữ liệu chuyển đổi đơn vị 

5.1. Tổng quan 

Phần mềm SUCe sử dụng file Excel .xlsx trong bộ Microsoft Office để lưu trữ bảng chuyển đổi đơn 

vi đo khối lượng của các loại hàng hóa. Để sử dụng được, file excel phải tuân thủ các qui định sau: 

 Tên file: exceldb.xlsx 

 Thư mục: cùng thư mục với file chạy SUCe.exe 

 Sheet: chứa thông tin phải có tên là “db” 

 Cấu trúc thông tin: xem mục Cấu trúc thông tin của một mã hàng 

Từ phiên bản 5.0, SUCe hỗ trợ thêm định dạng mới .csv. Xem chi tiết tại mục 5.3: Hỗ trợ hai định 

dạng XLSX và CSV 

5.2. Cấu trúc thông tin của một mã hàng 

File excel có cấu trúc 3 phần 

Phần tiêu đề 

gồm 3 dòng đầu tiên. 3 dòng này chứa các thông tin chung, nhằm giải rõ ý nghĩa các cột nội dung 

bên dưới. Việc thay đổi nội dung ở 3 dòng này không ảnh hưởng tới phần mềm SUCe, nhưng có thể 

làm cho nội dung file excel trở nên rõ ràng. 

Gợi ý: có thể dùng dòng đầu tiên để chứa tên công ty, dòng thứ hai chứa công thức, và 

dòng thứ 3 chứa tên của các cột thông tin.  

 

Hình 8. Hình của của file cơ sở dữ liệu Excel 

Các cột thông tin 

a. Cột Mã hàng: cho biết tên mã hàng cần chuyển đổi 

b. Cột Tên: chứa tên gợi nhớ của mã hàng, giúp người dùng dễ nhớ. Không ảnh hưởng tới 

quá trình tính toán 

c. Cột Loại hàng: Có thể nhập chuỗi bất kì: 

i. Nếu chuỗi đó chứa từ “chun”, không phân biệt chữ hoa thường hay ở vị trí nào trong 

câu, thì kết quả sẽ được làm tròn về số nguyên. 

ii. Ngược lại, kết quả sẽ được làm tròn một chữ số sau dấu phẩy. 

d. Cột Khối lượng 1 lõi: cho biêt khối lượng của một lõi chỉ. Có thể sử dụng bất kì đơn vị đo 

khối lượng nào ở đây. Chẳng hạn: 

1.5 kg 
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0.2 lb 

3.724 oz 

  Nếu để trống, tức là khối lượng lõi bằng 0. 

e. Cột Khối lượng vỏ: cho biêt khối lượng của vỏ bao bì Có thể sử dụng bất kì đơn vị đo 

khối lượng nào ở đây. Chẳng hạn: 

1.5 kg 

1.5 kg 

0.2 lb 

3.724 oz 

  Nếu để trống, tức là khối lượng vỏ bằng 0. 

f. Cột Qui đổi Đơn vị: cho biệt một đơn vị đo mới thì tương ứng với bao nhiêu đơn vị đo 

khối lượng. Qui định cú pháp dòng này nhu sau: 

      <số thực> <đơn vị khối lượng, gốc> = <số thực> <đơn vị muốn có> 

 Đơn vị gốc cần phải viết chữ thường. Ví dụ lb, kg 

 Đơn vị đích cần phải viết chữ hoa và là chữ bất kì. Ví dụ LB, CJ, PCS, CUỘN.. Vi 

dụ: 100 lb = 500 CUỘN. 

 Phải có kí tự trống  (space) giữa các số và từ. Ví dụ 1 lb = 2 CJ, chứ không được 

viết là 1lb=2CJ 

 Vị trí của đơn vị đo khối lượng gốc và đơn vị muốn đo có thể hoán đổi với nhau. 

Ví dụ 1 1 lb = 3 CJ,  2 YD = 3 gram 

 Nếu đơn vị đích mong muốn cũng là đơn vị khối lượng, thì chỉ việc nhập 1 kg = 

1 KG, 1 lb = 1 LB,  là được. 

g. Cột vị trí: cho biết vị trí đặt mã hàng trong kho. 

 

Hình 9. Tương ứng giữa cơ sở dữ liệu Excel và giao diên SUCe 

Các cột trong file Excel 

Giao diện SUCe 
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File excel chứa thông tin chuyển đổi của từng mã hàng trên một dòng duy nhất. Nói cách khác, nếu 

có 100 mã hàng khác nhau thì file excel cần có 100 dòng. 

Phần bên phải 

Ở bên phải của cột Ví trí, các thông tin ở đây sẽ bị bỏ qua bởi phần mềm SUCe. Nói cách khác, người 

dùng muốn điền thông tin gì vào các cột phía bên phải của file excel cũng không làm ảnh hưởng tới 

chương trình. 

 

 Hình 10. Phần bên phải của file excel có thể chứa dữ liệu nháp, qui đổi tùy ý  

 

Người tạo file excel có thể dùng phần bên phải này để tạo ra các hằng số chung, rồi ánh xạ các cột 

qui đổi khối lượng vào các hằng số này. Như vậy sẽ áp dụng được một hàm qui đổi cho nhiều mã 

hàng khác nhau. 

 

Hình 11. Áp dụng các hàm, tham chiếu trong Excel để tạo công thức qui đổi tiện lợi 

5.3. Hỗ trợ hai định dạng XLSX và CSV 

Với dữ liệu dạng Excel, SUCe đòi hỏi máy tính phải được cài 

đặt MS Excel trước. Điều này giúp người dùng thuận tiện 

trong việc chỉnh sửa dữ liệu chuyển đổi, nhưng lại đòi hỏi 

thêm chi phí bản quyền cho phần mềm Excel. Vì vậy, từ 

phiên bản 5.0, SUCe hỗ trợ thêm định dạng mới .csv để giúp 

tối ưu hóa chi phí sở hữu phần mềm. 

 

 

 

Excel

•Đẹp

•Tìm kiếm

CSV

•Miễn phí

•Đơn giản
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Định dạng .csv là hoàn toàn miễn phí, và không đòi hỏi máy tính phải cài đặt Excel trước. Điều tuyệt 

với là định dạng .csv vẫn có thể mở được bằng Excel, và vẫn chia thành các cột và dòng. Điểm giới 

hạn là CSV chỉ có nội dung, không có màu sắc, không có các sheet, nhưng không ảnh hưởng gì tới 

hoạt động của phần mềm SUCe cả. 

 

Hình 12. So sánh 2 file dữ liệu chuyển đổi exceldb.xlsx và exceldb.csv 

Sử dụng định dạng Excel XLSX 

Chương trình SUCe sẽ luôn chủ động tìm đọc dữ liệu của file exceldb.xlsx trong thư mục hiện hành. 

Người dùng không cần phải làm gì cả. 

 

Không chỉ có thế, phần mềm SUCe sẽ tự động kiểm tra tình trạng cài đặt phần mềm MS Excel. Nếu 

máy tính hiện thời chưa có Excel, phần mềm SUCe sẽ bỏ qua định dạng dữ liệu Excel và chuyển 

sang sử dụng định dạng CSV 

Sử dụng định dạng CSV 

Chương trình SUCe sẽ tìm đọc dữ liệu của file exceldb.csv trong thư mục hiện hành. Người dùng 

không cần phải làm gì cả. 

 

Tuy nhiên, nếu trong thư mục hiện hành, tồn tại đồng thời cả 2 file dữ liệu xlsx và csv, SUCe sẽ ưu 

tiên đọc thông tin theo dạng xlsx mà bỏ qua file csv. 

Sử dụng kết hợp XLSX và CSV 

Lưu trữ dữ liệu kiệu xlsx sẽ cho giao diện đẹp mắt, đặc biệt là dễ tìm kiếm, lọc thông tin, khai thác 

được các hiệu quả tuyệt vời của Excel đem tới. Tuy nhiên nhược điểm lại là chi phí bản quyền. Sự 

kết hợp giữa XLSX và CSV có thể là giải pháp cho bài toán trên. 

 Người quản lý tập trung sẽ quản lý file dữ liệu excel chính. Người quản lý chịu trách nhiệm 

chỉnh sửa, cập nhật nội dung trên file excel như thêm các mã hàng, đo khối lượng qui đổi, 

thay đổi vị trí đặt hàng… 

 Người quản lý sử dụng tính năng Save As trong Excel để tạo ra file dữ liệu .csv 

Xem file exceldb.csv bằng Excel Xem file exceldb.xlsx bằng Excel 
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 Copy file .csv mới tới các máy tính khác để sử dụng 

  

Hình 13. Sử dụng kết hợp giữa excel và csv để giảm chi phí sở hữu 

6.  Đếm sản phẩm 

Bên cạnh chức năng cộng dồn khối lượng vật tư qui đổi, giúp người dùng nhìn thấy nhanh tổng khối 

lượng vật tư, phần mềm SUCe còn cung cấp cơ chế đếm/tính tổng sản phẩm trong thời gian dài. 

Các bộ đếm này sẽ đếm vật tư cho đến khi người dùng tự thay đổi, hoặc một điều kiện nào đó xảy 

ra. 

 

 

 

  

SUCe 

SUCe 

SUCe 

Chuyển đổi Excel  CSV 

Máy tính chính 

Các máy tính phụ 
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7.  Xuất báo cáo 

Dữ liệu trên 2 bảng kê sẽ được xuất thành báo cáo khi người dùng bấm vào nút <Ghi ra file excel>. 

Các bảng kê được trình bày như thế nào thì báo cáo xuất sẽ trinh bày tương tự như thế. 

 

Tương tự như với đầu vào, báo cáo xuất cho phép 2 định dạng: xlsx và csv. Phần mềm SUCe sẽ 

kiểm tra xem ứng dụng Excel đã được cài đặt trên máy tính hiện thời chưa: 

 Nếu Excel đã cài, cửa sổ <Save As> hiển thị cả 2 lựa chọn lưu trữ .csv và .xlsx 

 Nếu Excel không có, cửa sổ <Save As> chỉ hiển thị cả 1 lựa chọn lưu trữ .csv duy nhất. 

7.1. Báo cáo xuất dạng XLSX 

Thông tin trong mỗi bảng kê sẽ được trình bày trọn vẹn trong một Sheet. 

 

 

7.2. Báo cáo xuất dạng CSV 

Thông tin của cả 2 bảng kê sẽ được trình bày trong cùng một Sheet. 

Sheet chứa bảng kê chi 

tiết của từng lượt cân 

Sheet chứa bảng kê gom 

theo mã vật tư 
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Các cột chứa bảng kê chi 

tiết của từng lượt cân 

Các cột chứa bảng kê 

gom theo mã vật tư 
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8.  Tiện ích 

8.1. Bấm Enter để ghi nhận thông tin lượt cân 

Để ghi nhận thông tin về một lượt cân và in, người dùng có thể 

1. Click vào nút bấm “Ghi nhận vào bảng kê” 

2. Hoặc bấm phím Enter ở bất cứ chỗ nào trong phần mềm. 

 

8.2. Sử dụng phím Tab và Shift Tab để dịch chuyển ô nhập số liệu 

Để nhanh chóng chuyển từ ô nhập số liệu này sang ô nhập số liệu khác, sử dụng phím  

 Tab: chuyển từ trái qua phải, từ trên xuống dưới 

 Shift Tab: chuyển theo thứ tự ngược lại 

 

Hình 14. Các ô nhập liệu sẽ chuyển qua khi bấm Tab/Shift Tab 

8.3. Chọn toàn bộ nội dung về số lõi và khối lượng vỏ  

Mỗi khi người dùng chọn ô nhập liệu số lõi hoặc ô nhập liệu khối lượng vỏ, dù bằng cách nào (click, 

tab…) thì toàn bộ nội dung bên trong ô nhập đó sẽ được chọn/select toàn bộ.  

 

Như vậy, nếu người dùng muốn nhập mới thông tin cho 2 ô nhập này thi cứ thể gõ giá trị mới, không 

phải mất công xóa thông tin cũ. 

8.4. Phát hiện và cấm Ghi nhận thông tin cân trùng lặp  

Sau khi để hàng hóa lên mặt cân, người sử dụng bấm nút “Ghi nhận vào bảng kê”. Vì một lý do nào 

đó, nếu người sử dụng lại bấm nút đó thêm một lần nữa, phần mềm sẽ phát hiện, và không cho ghi 

nhận trùng lặp. 

 

Lưu ý: việc phát hiện và cấm này chỉ áp dụng khi SUCe đang hoạt động ở chế độ kết nối cân điện 

tử. Ở chế độ người dùng tự nhập khối lượng cân, tính năng sẽ không hoạt động. 

= 

x2 



Phần mềm Scale Unit Converter  Hướng dẫn sử dụng 

 

www.techlinkvn.com 20/27 

8.5. Ẩn các ô nhập liệu khi không sử dụng  

Ngoài khối lượng vật tư ban đầu, còn có khối lượng vỏ, và  khối lượng lõi. Không phải  loại vật tư 

nào cũng cần tới khối lượng vỏ/lõi. Ứng dụng sẽ tự ẩn đi các ô nhập không liên quan, loại bỏ khỏi 

hàm chuyển đổi. 

 

Hình 15. Loại bỏ các ô nhập liệu không liên quan để khỏi nhầm 

8.6. Đánh chỉ số cho các mã hàng của cùng Document 

 

8.7. Chuyển khối lượng âm khi ghi file Excel 

Khi xuất dữ liệu cân ra file Excel, SUCe sẽ tự động chuyển khôi lượng đo thành số âm để phù hợp 

với hệ thống Lawson. 
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8.8. Sắp xếp nội dung theo Cột trong các bảng kê 

Trong Bảng kê gom theo mã hàng, click vào vị trí tiêu đề của bảng để sắp xếp nội dung bên trong 

theo thứ tự tăng dần/giảm dần của cột tương ứng 

 

8.9. Làm nổi bật mã Item được cộng dồn  

Khi người dùng bấm nút “Ghi nhận vào bảng kê” để bổ sung thêm thông tin về một lượt cân, giá trị 

đo sẽ được cộng dồn theo từng mã Document và mã Vật tư trong Bảng kê gom theo mã hàng. Hơn 

thế nữa, dòng thông tin trong bảng sẽ được tự động làm nổi bật với màu nền xanh để người dùng 

có thể dễ dàng quan sát. 

 

8.10. Cập nhật cơ sở dữ liệu chuyển đổi mới 

Khi có sự thay đổi trong cơ sở dữ liệu chuyển đổi, file excel.db , người dùng cần thực hiện các bước 

sau: 

1. Copy file dữ liệu mới excel.db đè vào file cũ. 

2. Nếu phần mềm SUCe chưa chạy thì chỉ việc chạy SUCe là xong. Kết thúc. 

3. Nếu phần mềm SUCe đang chạy, bấm vào menu DATABASE/Cập nhật lại bảng chuyển đổi, 

hoặc bấm phím tắt F6 

 

4. SUCe sẽ tiến hành đọc file excel.db mới và sẽ áp dụng ngay các hàm tính toán mới cho các 

số liệu hiện tại, người dùng không phải thực hiện bất cứ thao tác nào thêm. Để nhận biết 

SUCe đã đọc file excel.db thành công là thông báo sau sẽ hiện ra. 
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Trong trường hợp file  bị sai cú pháp, SUCe sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu cũ, và hiện ra thông 

báo  

 

 

8.11. Bỏ qua khối lượng vỏ và khối lượng bao bì/lõi 

Trong trường hợp cân điện tử đã tự động trừ bì, có thể  yêu cầu phần mềm luôn luôn bỏ qua  trừ 

bì  khi tính toán, mà không cần phải sửa lại file dữ liệu Excel. 

 

 

8.12. Ẩn các cột thông tin không cần thiết hoặc hiển thị trở lại 

Tất cả các cột trong 2 bảng kê chi tiết và bảng kê gom nhóm đều có thể ẩn nếu như không dùng 

đến, hoặc làm cho xuất hiện trở lại. 

 

Cách làm cột ẩn/hiện như sau: 

1. Click chuột phải vào dòng tiêu đề của <Bảng kê gom theo mã hàng>. 

Trường hợp ứng dụng 

Click chuột phải vào đây Click chuột phải vào đây 
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2. Trong context menu của chuột phải, chọn chức năng <Ẩn/Hiện cột thông tin…> 

3. Ở cửa sổ <Chọn cột hiển thị>, click chuột vào một dòng trong bảng tên cột để đánh dấu 

ẩn/hiện với cột đó. Bấm OK để kết thúc. 

 

Lưu ý: việc ẩn/hiện tên cột sẽ được ghi nhớ lại và vẫn được duy trì khi chạy ứng dụng SUCe ở lần 

kế tiếp. 

8.13. Đổi tên cột trong các bảng kê 

Tất cả các cột trong 2 bảng kê chi tiết và bảng kê gom nhóm đều có thể đổi tên được, để phù hợp 

với công việc thực tế. Ví dụ, sau đây là 2 tên khác nhau 

 

Cách thay đổi tên như sau: 

4. Click chuột phải vào dòng tiêu đề của <Bảng kê gom theo mã hàng>. 

 

5. Trong context menu của chuột phải, chọn chức năng <Ẩn/Hiện cột thông tin…> 

6. Ở cửa sổ <Chọn cột hiển thị>, click đúp chuột vào một dòng trong bảng tên cột. 
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7. Khi cửa sổ <Đổi tên cột> hiện ra, hãy nhập vào đó tên mới của cột. Sau đó bấm OK. 

 

Lưu ý: việc đổi tên sẽ được ghi nhớ lại và vẫn được duy trì khi chạy ứng dụng SUCe ở lần kế tiếp. 

8.14. Thay đổi độ rộng cột trong các bảng kê 

Khi thay đổi độ rộng của cột ở bảng kê chi tiết, độ rộng của cột tương ứng trong bảng kê gom nhóm 

cũng tự động thay đổi theo và ngược lại. 

Để thay đổi độ rộng cột, di chuyển chuột tới vị trí đường kẻ phân tách giữa hai cột. Sau đó, kéo và 

rê chuột để thay đổi. 
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9.  Cấu hình 

Phần mềm có nhiều tham số cấu hình để hiệu chỉnh chế độ làm việc. Việc thay đổi cấu hình sẽ không 

ảnh hưởng tới dữ liệu, không gây mất mát hay thay đổi dữ liệu, mà chỉ thuần túy làm thay đổi cách 

trình bày và hoặc gây ra thay đổi cho các dữ liệu trong tương lai. Ví dụ: tên các cột, độ rộng cột, 

các qui tắc đếm sản phẩm… 

Để bắt đầu chỉnh cấu hình, thực hiện các bước sau: 

1. Trên thanh menu, chọn OPTION / Cấu hình… 

 

2. Giao diện hiệu chỉnh cấu hình như hình bên. Khi đóng cửa sổ này, tham số sẽ tự được lưu 

lại và có tác dụng ngay.  

 

9.1. Sao lưu cấu hình 

Một cấu hình khi đã thiết lập chuẩn và phù hợp với doanh nghiệp, cấu hình đó có thể sao lưu lại, để 

đề phòng bị thay đổi không mong đợi.  

1. Trên thanh menu, chọn OPTION / Cấu hình… 

 

2. Ở cửa sổ <Cấu hình>, bấm vào nút <Lưu cấu hình> 

3. Đặt tên file mới bất kì và lưu trữ. Trong trường hợp muốn lưu trữ cấu hình để trở thành cấu 

hình chuẩn, hãy lưu với tên file dạng user.template.*.config trong thư mục hiện hành của 
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phần mềm. Ví dụ: đặt tên file là   user.template.techlink.config. 

 

 

9.2. `Nạp lại cấu hình 

Các cấu hình sau khi đã lưu ra file, có thể được nạp trở lại phần mềm để có ngay các đặc tính hoạt 

động phù hợp. 

1. Trên thanh menu, chọn OPTION / Cấu hình… 

 

2. Ở cửa sổ <Cấu hình>, bấm vào nút <Nạp cấu hình>. 

3. Chọn đúng file cấu hình mong muốn. 

Phần mềm SUCe đã có sẵn một số cấu hình tiêu chuẩn, để giúp người dùng có thể nhanh 

chóng chọn được cách hiệu chỉnh phù hợp. Để sử dụng chúng, hãy bấm vào nút mũi tên ở 

bên phải nút <Nạp cấu hình>.  

 



Phần mềm Scale Unit Converter  Hướng dẫn sử dụng 

 

www.techlinkvn.com 27/27 

10.  Câu hỏi thường gặp 

Nếu cân điện tử bị hỏng thì phần mềm SUCe có hoạt động được không? 

Trả lời: Phần mềm SUCe vẫn hoạt động bình thường.  

Lúc này, không sử dụng tính năng kết nối cân điện tử nữa mà hãy sử dụng phần mềm ở chế độ 

thường. Người sử dụng nhìn giá trị hiển thị trên cân điện tử, và gõ trực tiếp số liệu đó vào ô nhập 

liệu khối lượng đầu vào. 

 

Nếu máy in bị hỏng thì phần mềm SUCe có hoạt động được không? 

Trả lời: Phần mềm SUCe vẫn hoạt động bình thường.  

Để tránh SUCe liên tục yêu cầu chọn máy in, hãy tắt chức năng tự động In ngay khi ghi nhận bảng 

kê. 

 

 

 


