
Các bước Download và cài đặt Phần mềm DVM Pro 2.0 

 
A. DOWNLOAD PHẦN MỀM 
 Bước 1: Đăng nhập vào trang web : https://dvmpro.mkt.samsung.com/Portal/ 
 Bước 2: Sing-up (nếu chưa từng đăng ký tài khoản) và Log-in (nếu đã đăng ký tài khoản) 

 

 
 

Các bước Sign-up như sau: Nhấn chọn nút “Sign-up” 

- Giao diện mới hiện ra, Chọn “Application for membership over 14” 
 

 
 
- Khi có giao diện mới như bên dưới thì Điền các thông tin khai báo cần thiết ở mục Sign up yêu cầu. Trong đó, các mục 

“*” là thông tin bắt buộc 



 
 
Company Name*: Tên công ty.  
Nhấn chọn company search => điền tên công ty vào Table => use the entered company name 
Business Type* : Chọn loại hình hoạt động của công ty là gì (Architect, consultant, constractor….) 
Country* : Chọn Vietnam 
City* : Chọn thành phố/ tỉnh của công ty 
Address : Địa chỉ công ty 
ID* : Điền tên email đăng ký, đây cũng chính là ID sẽ sử dụng để Logn-in trang wed và cho cài đặt phần mềm sau này 
Name* : Tên của bạn 
Phone : Số điện thoại của bạn 
 
- Chọn “Agree” cho cả 2 mục dưới cùng và nhấn “Submit” 
- Kết quả thông báo như bên dưới là thành công bước đăng ký tài khoản 

 



- Sau khi submit thành công thì hãy đợi 2 email thông báo về mail của bạn: 
 

Email đầu tiên (Thường gửi ngay sau Submited mấy phút) : thông báo bạn đã submit thành công 
 

 
 
Email thứ 2 (Phải đợi, thường là sau 1 ngày): thông báo mật khẩu tạm thời để Log-in trong trang wed 
https://dvmpro.mkt.samsung.com/Portal 
 

 
Sau khi vào trang web thì chọn Log-in 
Nhập ID (email đã đăng ký) và mật khẩu tạm thời (được gửi qua email thứ 2), Sau đó, hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu tạm 
thời thành mật khẩu cá nhân thì tiến hành đổi và nhớ lưu mật khẩu cá nhân này lại để lần sau Log-in trang web, input trong 
bước cài đặt phần mềm và đăng nhập mỗi khi khởi động phần mềm. 
 

 Bước 3: Download phần mềm về máy tính 
- Log-in : Nhấn chọn log-in và nhập ID, Mật khẩu cá nhân 

 
- Di chuyển xuống dưới đáy trang và chọn “Program Download” 



 
 

- Nhấn chọn : DVM Pro 2.0 Download, 
 

 
 

- Chọn “Agree” và lưu source cài đặt phần mềm về ổ đĩa của máy tính. 

 
 



B. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM 
 Bước 1 : Mở và Chạy file “Setup.exe” đã lưu máy về ở bước A 

 
 Bước 2 : Nhập ID và mật khẩu (sẽ lặp lại bước này ở mỗi lần khởi động phần mềm sau này, nên chọn remember ID để nhớ 

sẵn ID) 

 
 

 Bước 3 : Chọn Country Vietnam và nhấn update để cập nhật dữ liệu. Chờ cho tới khi hoàn tất là xong. 
Liên hệ: 

 
Nguyễn Anh Tân 
HP: 0983498598 
tan.ng@samsung.com 
dvm.aircon@gmail.com 
 
 


