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NHẬP DỮ LIỆU TỪ EXCEL, NHẬP DỮ LIỆU TỪ PHẦN MỀM KHÁC 

I. NHẬP DỮ LIỆU TỪ EXCEL 

Đây là tính năng rất mạnh của chương trình. Tính năng này giúp người dùng 

chuyển đổi, một file dự toán được lập thủ công từ excel hoặc 1 file dự toán chạy từ các 

phần mềm khác sau khi đã xuất dữ liệu ra Excel.  Nhập dữ liệu từ Excel của phần mềm 

Delta đảm bảo đúng, đủ và hết sức thông minh. 

1. Các bước nhập dữ liệu từ Excel 

Người dùng vào chức năng này bằng 1 trong các cách sau 

Cách 1: Menu Tệp Tin/ Nhập dữ liệu từ Excel 
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Cách 2: Từ biểu tượng Icon trên thanh công cụ. 

 

 

Sau khi chọn chức năng, form thông tin hiển thị như hình trên.  

Người dùng lần lượt thao tác các bước sau 

1. Chọn đường dẫn chứa file Excel. 

2. Chọn tỉnh thành phố - Cần tra lại đơn giá. 

3. Chọn thông tin cho công trình: Tên công trình, Thư mục lưu, Thông tin QLDA. 

4. Bấm Đồng ý để tiếp tục thực hiện. 
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Nếu file Excel là công trình xuất ra từ phần mềm dự toán Delta, chương trình sẽ tự 

động đọc dữ liệu vào. 

Nếu file Excel không phải file của Delta, hoặc file xuất ra từ Delta mà người dùng 

đã tùy chỉnh (thêm bớt các sheet bổ cột dữ liệu) - Chương trình sẽ thực hiện thêm các 

bước sau: 

 

1. Chọn đường dẫn file (nếu cần) 

2. Nếu file Excel xuất từ các phần mềm G8, Acitt, EsCon... các phiên bản Delta ... 

thì chương trình sẽ nhận diện dòng, cột tương ứng lấy dữ liệu. (Tiến tới bước 7) 

Nếu không thuộc các file Excel trên, hoặc file đã chỉnh sửa thêm cột - người dùng 

nhận diện tiếp các bước ( từ 3 đến bước 6) 
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3. Chọn tên Sheet lấy tiên lượng: Sau khi chọn ở bước này - sẽ xuất hiện dòng màu 

vàng đầu tiên của sheet. Tại dòng này người dùng nhập các cột tương ứng để lấy giá trị ở 

bước 6. 

4. Chọn font nguồn: Font chữ trong Excel là font nào để chương trình nhận diện 

convert. 

5. Nhập dòng bắt đầu lấy dữ liệu. 

6. Nhập các cột tương ứng lấy dữ liệu. 

 

 7. Bấm Lấy Dữ liệu để chương trình đọc dữ liệu từ Excel. 
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2. Hướng dẫn tạo mẫu nhận dạng 

Người dùng cũng có thể  tạo định dạng sẵn để lần sau không phải nhập các thông số 

nữa. 

 

Từ màn hình Lấy Dữ liệu từ Excel - Chọn Thêm/Sửa. 

Khai báo các thông số cho mẫu: Tên mẫu, Tên sheet Tiên lượng, Các cột tương ứng lấy dữ 

liệu,.. 

Sau khi khai báo xong bấm Thêm để hoàn thiện. 

II. Nhập dữ liệu từ phần mềm khác. 

Đây được đánh giá là tính năng vượt trội của Delta. Các file công trình chạy bằng 

phần mềm G8, Acitt, Escon... Delta đều có thể đọc và đưa về dữ liệu Delta. 
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Để vào chức năng này người dùng thực hiện như sau 

 

1. Vào menu Tệp tin/ Lấy dữ liệu từ các phần mềm khác 

 

2. Chọn phần mềm có file công trình (kích đúp chuột) 

3. Chương trình mở thư mục lấy đường link file 
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4. Chọn file lấy dữ liệu 

 

5. Lựa chọn việc tra lại dữ liệu theo gợi ý. 

6. Bấm đồng ý để chương trình lấy dữ liệu./ 


