INSTRUCTION OF VALORIZATION TOOL
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Step 1: Open the Tool and select your language and click to Start button which lead to a main
interface screen.
Bước 2: Mở Công cụ và chọn ngôn ngữ sử dụng rồi kích vào nút Bắt đầu để dẫn tới giao diện chính
của Công cụ.
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Step 2: In this interface you can click ‘Start’ button to go to Data Entry section.
Bước 2: Kích vào nút ‘Bắt đầu’ trong phần giao diện này để tới phần Nhập dữ liệu.
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Step 3: Data Entry - In this section you should follow the bellow steps:
- Enter data into white cells: company information, milling operation parameter.
- Click to ‘Data analysis’ button to assess a current milling in your company.
- Click to ‘Next’ button to go to ‘Process’ section.
Bước 3: Nhập dữ liệu - Trong phần này cần làm các bước sau để nhập dữ liệu:
- Nhập các dữ liệu vào ô màu trắng: thông tin công ty, các thông số hoạt động xay xát.
- Kích vào Nút ‘Phân tích dữ liệu’ để đánh giá tình trạng xay xát tại công ty;
- Kích to Nút ‘Tiếp’ để dẫn tới phần Phân tích các yêu cầu trong hoạt động xay xát.
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Step 4: Drying section - In this section you can follow the bellow step:
- Select Yes/No depend on your company demand about extending of drying /densification
system.
- Enter data into white cells.
- Click to ‘Next’ button to go to ‘Drying section’/’Fuel section’ which analysis and provide a
feasibility technology.
Bước 4: Phần công nghệ sấy - Trong phần này cần làm các bước sau:
- Chọn lựa Yes/No tùy theo nhu cầu của công ty về việc mở rộng hệ thống sấy.
- Nhập các dữ liệu vào các ô màu trắng.
- Kích vào nút ‘Tiếp’ để tới phần Công nghệ sấy/Công nghệ sản xuất Nhiên liệu cho việc phân
tích và lựa chọn Công nghệ sấy phù hợp.

1

2

3

2

1

2

Step 5: In the ‘Drying section’/’Fuel section’ you can use the function buttons (Next, Back, Analysis,
etc…) to access each page.
Bước 5: Trong phần lựa chọn công nghệ Sấy/Công nghệ sản xuất nhiên liệu các nút chức năng (Tiếp,
Quay lại, Phân tích,…) có thể được sử dụng để truy cập các trang.

Enter data into white cells or use default data value by click to ‘Load default data’ button.
Nhập các dữ liệu vào các ô màu trắng hoặc sử dụng các dữ liệu có sẵn bằng việc kích vào Nút ‘Tải dữ
liệu mặc định’.
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Next to choose Yes/No for valorization of remaining husk to produce fuel. After that click to ‘Next’
button to go to ‘Fuel section’ for analyzing and selecting of densification technologies or directly
access to Outcome of the Tool.
Tiếp tục lựa chọn Có/Không sử dụng phần trấu còn lại cho việc sản xuất nhiên liệu. Sau đó kích vào
Nút ‘Tiếp’ để tới phần Phân tích và lựa chọn công nghệ sản xuất Nhiên liệu hoặc tới phần Tổng hợp
kết quả.
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Step 6: Similar to step 5
- Use function buttons (Next, Back, Analysis, etc…) to access each page
- Enter data into white cells or can use default data value by click to ‘Load default data’ button.
- At the ‘Market selection’ section you should click to ‘Go to Next’ button to go to Summary
section.
Bước 6: Tương tự như ở bước 5
- Sử dụng các nút chức năng (Tiếp, Quay lại, Phân tích,…) để truy cập các trang.
- Nhập các dữ liệu vào các ô màu trắng hoặc sử dụng các dữ liệu có sẵn bằng việc kích vào Nút
‘Tải dữ liệu mặc định’.
- Ở phần lựa chọn thị trường bạn kích vào Nút ‘Tiếp’ để tới phần Tổng hợp.

Step 7: Outcome of the Tool will be linked from last section and you can print to PDF file by click to
‘Print’ button.
Bước 7: Kết quả phân tích và lựa chọn giải pháp công nghệ sẽ được link từ các phần trước và bạn có
thể in ra báo cáo định dạng PDF bằng việc kích vào Nút ‘In báo cáo’.
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Note! In each section you will see

a help button which let you know how to use this Tool.

Ghi chú! Trong mỗi phần sẽ có nút

Hỗ trợ để hướng dẫn bạn cách sử dụng Công cụ này.
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