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Ảnh: Ahn Xin CNTT Ning Trang và Windows Download - Ghost KMSAuto là một trình kích hoạt cửa sổ nổi tiếng, nổi tiếng với các tính năng chất lượng cao, đơn giản và kích hoạt an toàn. Nó đủ khôn ngoan để chọn nó cho các sản phẩm của Microsoft và bạn sẽ không hối tiếc. Trình kích hoạt này có
nhiều phiên bản với các tính năng nâng cao. Tốt nhất là đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản MỚI nhất của KMSAuto Lite. Sau quá trình kích hoạt, khởi động lại hệ thống. Toàn bộ quá trình kích hoạt mất gần 3 phút. Tất cả người dùng Windows phải kích hoạt các sản phẩm của Microsoft bằng khóa
sản phẩm hoặc giấy phép. Hầu hết người dùng doanh nghiệp nhận được giấy phép chính thức hoặc phiên bản được ủy quyền từ các công ty, trong khi sinh viên gặp khó khăn trong việc kích hoạt phần mềm đặc biệt là cửa sổ. Tìm một khóa sản phẩm trên Internet là một quá trình lâu dài và không tạo ra
kết quả đáng tin cậy. Trong khi hầu hết các chất kích hoạt có sẵn trực tuyến là miễn phí nhưng đóng gói với một loại virus chắc chắn sẽ gây hại cho thiết bị hoặc dữ liệu. KMSAuto Net 2020 - Windows 7 Activator, 8, 8.1, 10 và Office 2010-2016 Đây là phiên bản mới nhất, xem bên dưới nút. KMSauto Net
1.5.1: TẢI XUỐNG KMSauto Net 1.5.3: Hướng dẫn cài đặt DOWNLOAD là phổ biến bên dưới một phần của trang web. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống phần mềm từ nút nguồn đầu tiên. Một số phiên bản cũ hơn đã bị xóa và bạn chỉ nên xem xét phiên bản mới nhất của phần mềm. 1.5 là phiên bản
mới nhất của KMS, cài đặt nó, và nó chỉ có thể làm việc tất cả các cửa sổ và các sản phẩm. Hoàn toàn miễn phí để sử dụng. Phần mềm độc hại miễn phí rất dễ sử dụng. công việc suốt đời. Sử dụng một activator là một trong những cách tốt nhất và đáng tin cậy nhất để có được một khóa giấy phép cho
hệ thống Windows. Nó thực sự hoạt động như một bộ khuếch đại công suất phổ quát để sử dụng các phiên bản mới nhất của Windows và MS Office. Microsoft đã cho người dùng quyền hạn chế sử dụng miễn phí các cửa sổ hoặc phần mềm khác, nhưng ưu đãi sắp hết hạn và rất ít người có thể tận
dụng tối đa điều này. Đó là lý do tại sao kích hoạt KMSAuto rất hữu ích và liên tục kích hoạt phần mềm. Bây giờ là lúc để sử dụng chất kích hoạt và loại bỏ hoàn toàn các vấn đề kích hoạt. Bằng cách này, nó có thể kích hoạt các hệ điều hành sau đây, chẳng hạn như: Office Server OS Windows 8 (.1)
Pro Office 10/project/ visio Win Server 2016 Win 8 (.1) Enterprise Office 13/project/ visio Windows Server 2 Tất cả các phiên bản của Windows 7 Enterprise/Pro Office 16/project/ visio Windows Server 2008 R2 tất cả các phiên bản của Windows 10 Pro/Enterprise All Windows Vista Business Win
Enterprise Vista servers Người dùng nên nhớ rằng trình kích hoạt chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, nhưng để hoạt động đúng, tốt nhất là có các thiết bị cần thiết. .Net Khuôn khổ 4 được cài đặt trên máy tính. Bạn phải có đặc quyền của người quản trị. Không gian ổ đĩa cứng nên có 5MB không gian. KMSAuto
sử dụng một phương pháp nguyên tắc, tạo ra một máy chủ ảo trên máy tính và các trang web thực sự của nhà phát triển được thay thế bằng cách kích hoạt phần mềm. Nếu máy chủ ảo bằng cách nào đó loại bỏ khỏi máy tính, nó có nghĩa là kích hoạt cũng kết thúc. Ở B đó là khuyến khích để kích hoạt
lại phần mềm. Tất cả những gì bạn cần là tải xuống trình kích hoạt từ nút ở trên. Giải nén trình kích hoạt bằng cửa sổ mật khẩu. Sau khi bạn kiểm tra, khởi động tệp KMSAuto Net. Exe. Sau đó mở trình kích hoạt và nhấp vào KÍCH HOẠT - kích hoạt WINDOWS. Hãy chắc chắn để khởi động lại các cửa

sổ và kích hoạt sẽ được hoàn tất. Nhấp vào đây để tải xuống KMSAuto cho Windows 10. Tốt nhất là tải xuống Activator để tận dụng KMSAuto. Cung cấp kích hoạt cho bất kỳ phiên bản nào: trình kích hoạt lớn của kmSAuto cung cấp một công cụ tốt cho tất cả các phiên bản của văn phòng và cửa sổ.
Cho dù bạn cần kích hoạt phiên bản mới nhất hay phiên bản cũ, tất cả những gì bạn cần là tải xuống trình kích hoạt và kích hoạt. Cung cấp kích hoạt lâu dài: KMSAuto cung cấp kích hoạt lâu dài và để điện áp của người dùng miễn phí. Điều này thực sự là một cứu trợ cho người dùng vì kích hoạt lâu
dài. Tính năng này cho phép trình kích hoạt KMSAuto nổi bật với các chất kích hoạt khác. Cung cấp kích hoạt an toàn: Một khi KMSAuto được tải xuống từ một nguồn đáng tin cậy, tốt nhất là không căng thẳng về bảo mật hoặc bảo vệ máy tính vì chất kích hoạt không phải là vi-rút và không chứa bất kỳ
phần mềm độc hại nào. Nhiều tính năng của KMSAuto Activator Có, thực sự Internet có đầy đủ các chất kích hoạt, nhưng hầu hết trong số họ không thể cung cấp kích hoạt chính xác. Người dùng không cần các kỹ năng kỹ thuật để sử dụng chất kích hoạt. Chỉ cần một cú nhấp chuột chắc chắn sẽ làm
phép thuật và cho phép bạn tận dụng lợi thế của các tính năng đầy đủ của phần mềm. Dưới đây là các tính năng của trình kích hoạt KMSAuto: Trình kích hoạt dễ sử dụng và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt. Nó kích hoạt gần như tất cả các chương trình này. Một trong những công cụ đáng tin cậy
và an toàn để kích hoạt. KMSAuto kích hoạt phần mềm cho cuộc sống. Người dùng cần ngắt kết nối internet và vô hiệu hóa tường lửa. Sau khi cài đặt và kích hoạt, bạn có thể kích hoạt tường lửa và kết nối Internet. KMSAuto là một phần mềm mã nguồn mở và tất cả người dùng cửa sổ có thể sử dụng
nó. Nó cung cấp kích hoạt nhanh chóng và dễ dàng. Điều này sẽ cải thiện hiệu suất của máy tính của bạn. Trình kích hoạt không có phần mềm độc hại và vi-rút. Nó có thể sửa chữa hệ điều hành và sửa chữa tất cả các phím đã hết hạn. Nó là hợp pháp để sử dụng KMSAuto để kích hoạt cửa sổ.
KMSAuto Net: Đây là loại phần mềm gì? KMSAuto là công cụ kích hoạt lâu đời nhất giải quyết các vấn đề máy tính khác nhau và cũng cải thiện hiệu suất máy tính. Thật dễ sử dụng với giao diện trực quan. Ngay cả quá trình cài đặt cũng đơn giản. Đây là phần mềm đáng tin cậy duy nhất trên thế giới cho
phép bạn sử dụng phần mềm một cách chuyên nghiệp chỉ trong chớp mắt. Trình kích hoạt đáng tin cậy hoạt động với các máy chủ quản lý khóa của Microsoft mà không cần tương tác với bên thứ ba Thuật toán được cải thiện không có sẵn trong bất kỳ phiên bản nào của chương trình chống vi-rút. Vì
vậy, những gì bạn đang chờ đợi? Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu với công cụ tiện dụng này. Công cụ KMS-Auto chuyên nghiệp và dễ dàng truy cập trực tuyến với giao diện đơn giản. Đừng quên nói về trải nghiệm của bạn với KMSAuto KMSAuto Trong các ý kiến. Tải về KMSAuto Pure for all
offices and Windows Diễn Ahn Designer Viet Nam Trang: ZGT; Chia sẻ cảm giác lái xe. Theo đó, KMSAuto Net là nhà kích hoạt KMS an toàn và hoàn toàn tự động cho các hệ điều hành Windows 8.1 và 8/10. Chương trình kích hoạt hệ thống của bạn mà không yêu cầu bất kỳ phím hoặc kích hoạt điện
thoại nào. Kích hoạt thường xảy ra mà không thay đổi tập tin hệ thống, do đó, hiệu suất của hệ thống không bị tổn hại. Có một số nhược điểm, nhưng kích hoạt được thực hiện trong 1 nhấp chuột và bạn không cần phải chi tiền cho một phiên bản được cấp phép của Win. Đây là một lựa chọn tuyệt vời để
tìm các khóa được cấp phép không hoạt động. Chỉ cần KMSAuto Pure tải về và nhấp vào kích hoạt. Kích hoạt thành công microsoft Window hoặc ứng dụng văn phòng thực sự là một thỏa thuận rất lớn đối với nhiều người dùng Windows. Đây là một trong những vấn đề phổ biến nhất mà người dùng
phải đối mặt theo thời gian. Bởi vì hầu hết người dùng không cần phải có được một bản sao thực sự. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể kích hoạt một cửa sổ hoặc văn phòng như là kết quả bạn đã không mua một bản sao thực sự, bạn đã sai. Tất cả những gì bạn cần là một trình kích hoạt cửa sổ
tốt. KMSAUTO Pure Portable Windows và Office Activator Program Principle rất đơn giản: nó mô phỏng máy chủ KMS, và sau đó hệ điều hành được kích hoạt trên đó và máy chủ được loại bỏ sau bước đó. KMS Activator là một phương pháp hoàn toàn hợp pháp để kích hoạt Windows được phát triển
bởi chính Microsoft để kích hoạt các sản phẩm doanh nghiệp, vì vậy nó không cho thấy gì mới. Thực tế là trong Windows 8.1, cách mặc định để kết nối máy chủ kích hoạt thông qua localhost (127.0.0.2-254) bị chặn, vì vậy phần mềm làm cho hệ thống nghĩ rằng máy tính của bạn cũng là một thành viên
của máy chủ KMS. KMSAuto Net Server là gì và How It Works Key Management Services (KMS) là một dịch vụ có thể được sử dụng bởi khách hàng có giấy phép phần mềm và đảm bảo phần mềm để kích hoạt hệ điều hành Windows và các sản phẩm văn phòng. Nhờ dịch vụ này, có thể kích hoạt
thông qua máy chủ KMS hoạt động bên trong, ngay cả khi máy tính không được kết nối với Internet. Trước khi giải thích cấu hình, tôi muốn cung cấp thông tin về hệ thống và các vấn đề sẽ được giải quyết. Khách hàng tự tin vào phần mềm có thể được hưởng lợi từ Thỏa thuận cấp phép số lượng lớn
KMS. Khách hàng: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Sản phẩm doanh nghiệp. (Kịch bản bổ sung cho các sản phẩm Pro cần phải được đưa ra.) Máy chủ: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 2012, Windows 2012 R2 Office: Các sản phẩm Office 2010, Office
2013 có thể được kích hoạt Máy chủ KMS. Máy tính sẽ được kích hoạt bởi KMS là không cần thiết để là một thành viên của tên miền. KMS cung cấp cổng TCP 1688. Bạn phải cổng này là từ tường lửa Windows trên máy chủ KMS hoặc tường lửa ở phía trước máy chủ KMS của bạn trên mạng của bạn.
Khóa sản phẩm mà từ đó bạn kích hoạt máy chủ KMS cũng bao gồm tất cả các phiên bản phụ của khóa sản phẩm được kích hoạt. Nói cách khác, nếu bạn cài đặt KMS trên Server 2012, khóa sản phẩm bạn sử dụng khi kích hoạt sẽ kích hoạt tất cả các phiên bản con. Cần xử lý bổ sung cho các sản
phẩm Office. Tôi sẽ cho bạn biết sau này trong bài viết. Một khi máy chủ KMS được cài đặt chuyên biệt, bạn cần phải nhắc máy chủ để yêu cầu kích hoạt từ các máy tính khác nhau. Những con số này là: 25 khách hàng Windows, 5 Windows Server, 5 Văn phòng Khi 5 máy chủ khác nhau gửi yêu cầu,
KMS bây giờ được kích hoạt cho các máy chủ. Số lượng khách hàng vẫn là 25. Nói cách khác, trạng thái kích hoạt của mỗi sản phẩm là khác nhau. Giấy phép của một máy tính được kích hoạt thông qua KMS là 180 ngày. Máy tính kích hoạt kéo dài thời gian này bằng cách giao tiếp với máy chủ KMS
mỗi 7 ngày. Nói cách khác, nếu máy tính hỗ trợ KMS không thể giao tiếp với máy chủ KMS trong 6 tháng, giấy phép của nó sẽ bị giảm. Khi hệ điều hành lần đầu tiên được cài đặt chuyên biệt, nó cố gắng để được tự động kích hoạt trên máy chủ KMS trong vòng 3 ngày. Nếu không thể kích hoạt thủ công
với nhóm của chúng tôi. Mở và đóng bất kỳ cấu phần Office nào (chẳng hạn như Word hoặc Excel) một lần để tự động kích hoạt các sản phẩm Office. Nó sẽ được kích hoạt vào lần tiếp theo bạn bắt đầu. Thông tin ngày/giờ của máy tính sẽ được kích hoạt với máy chủ KMS phải giống nhau. Ngoài ra,
nếu cần thiết, bạn có thể chuyển đổi chương trình sang chế độ chuyên nghiệp, nâng cao - nó được thực hiện trên tab Giới thiệu về chương trình nơi bạn có thể đọc hướng dẫn sử dụng và xem video. Để đăng ký thành công Win 8.1, bạn phải làm theo hướng dẫn sử dụng trình khởi chạy KMSauto 2016.
Trong trường hợp này, bạn có thể chắc chắn rằng kích hoạt sẽ không bị chặn sau khi một số hỗ trợ cho Windows Server 2012 Windows 7 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 10 Ms Office Project Vista Windows Benefits Phiên bản KMSauto này có thể kích hoạt không chỉ Microsoft Windows, mà bất kỳ
phiên bản NÀO của MS Office, bắt đầu từ 2010 đến 2016. Trái với ý kiến tiêu chuẩn, ứng dụng này là hoàn toàn hợp pháp. Sau khi tất cả, nó đã được hoàn toàn tạo ra đặc biệt để kích hoạt phần mềm của Microsoft. Hãy xem xét các đức tính của kmS Ultimate activator: Làm việc nhanh chóng và dễ
dàng giao diện người dùng đơn giản, tất cả mọi người có thể tìm hiểu bằng cách sử dụng nó chỉ trong một phút. Nó có một thiết kế phong nha Ngoài ra còn có khả năng đặt khóa sản phẩm của riêng bạn nếu bạn muốn. Ngoài ra một số công cụ hữu ích bổ sung khác. Các tính năng có rất nhiều công ty
kích hoạt cho rằng các trình kích hoạt của họ có thể kích hoạt các cửa sổ tuy nhiên, trên thực tế, họ đã không thể tìm thấy chìa khóa phù hợp để kích hoạt. Nhưng KMSAuto có thể kích hoạt Windows 8, 10, Windows Server, Microsoft Office 2010 đến 2016 và các phiên bản khác. Bạn không cần thêm kỹ
năng để cài đặt và sử dụng hệ thống phần mềm. Tất cả phụ thuộc vào một cú nhấp chuột của bạn. KMSAuto Net cung cấp trải nghiệm người dùng tốt và dễ sử dụng. Nó hoạt động cho tất cả các phiên bản của Windows trên 7, và văn phòng MS là cao hơn 2010. Một công cụ an toàn và đáng tin cậy để
kích hoạt cửa sổ. Kích hoạt Microsoft Windows và Microsoft Office Sự tồn tại của một cách chuyên nghiệp để kích hoạt Windows và các tính năng sao lưu (trong trường hợp bạn đã kích hoạt qua điện thoại) Là mã nguồn mở và có sẵn cho tất cả người dùng. Điều này cung cấp một đơn giản và nhanh
chóng, bạn có thể kích hoạt cửa sổ và văn phòng vĩnh viễn (bạn không cần phải kích hoạt lại sau một vài tháng). Điều này không thể được cài đặt khi bạn đã kết nối Internet và tường lửa của bạn đang hoạt động. Tắt kết nối Internet của bạn và tắt tường lửa để cài đặt nó. Sau khi cài đặt, bạn có thể tái
sử dụng tường lửa. Nó không hủy kích hoạt cửa sổ của bạn. Tải xuống KMSAuto Net Có thể phần mềm chống vi-rút của bạn phát hiện KMSAuto 2016 dưới dạng vi-rút. Chất kích hoạt là một vết nứt, vì vậy hầu hết các chất kích hoạt được biết đến là một phần của danh sách đen chống vi-rút. Vì vậy,
trước khi tải về và kích hoạt, chỉ cần vô hiệu hóa chương trình chống vi-rút hoặc thêm tệp KMS Server.exe ngoại lệ chống vi-rút. Tải xuống KMSAUTO NET Nếu bạn sử dụng Windows 10 thì bạn cần vô hiệu hóa Bộ bảo vệ Windows để sử dụng KMSAuto nếu không nó sẽ loại bỏ nó. Nếu bạn không biết
cách tắt tính năng này chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau: Nhấp vào menu bắt đầu và tìm kiếm bảo mật. Bạn sẽ thấy Trung tâm Bảo mật của Bộ bảo vệ Windows. Mở trung tâm bảo mật của Bộ bảo vệ Windows và đi tới bảo vệ chống lại vi-rút và các mối đe dọa. Bây giờ từ đây chỉ cần tắt bảo vệ
thời gian thực Và bây giờ bạn đã sẵn sàng để đi ☺ Yêu cầu hệ thống Phiên bản mới này của Kmsauto là siêu nhanh và làm việc tốt mà không có bất kỳ trục trặc, đó là bằng tiếng Anh, cho phiên bản mới nhất này bạn cần phần cứng tiếp theo: Hệ điều hành: Windows 7 đến 10 Tối đa bạn nên thiết lập:
Khung sạch 4 Quyền quản trị 5MB Không gian trống trong này là tốt nhất KMS Auto Netor. Nếu bạn không thích nó, bạn cũng có thể KMSpico cũng tốt hơn để kích hoạt. Có rất nhiều công cụ kích hoạt, nhưng KMS lớn hơn những công cụ khác vì nó mang lại cho cuộc sống kích hoạt chỉ ngớ ngẩn bạn,
như các công cụ kích hoạt khác. KMS Phần mềm công cụ giúp chúng tôi rất nhiều để sử dụng thích hợp miễn phí cửa sổ của chúng tôi và dặm văn phòng của tự động và KMSpico cùng họ hoạt động như nhau, tại sao chúng tôi đã không sử dụng chỉ có một. Để tôi giải thích cho anh... Sự khác biệt giữa
AUTO KMS và KMSPICO KMSauto và KMSpico portable Lite tất cả các chất kích hoạt đều giống nhau. Không có sự khác biệt giữa, nhưng họ sử dụng cho một số mục đích, như thể kmspico của bạn không kích hoạt hộp, sau đó bạn có thể sử dụng kmsauto phụ thuộc vào mô hình máy tính của bạn, vì
vậy đừng lo lắng, bạn có thể sử dụng một trong số họ, nhưng tất cả mọi người sử dụng kmspico, bởi vì phổ biến và thường gần đây, cập nhật phần mềm kích hoạt cho những người này sử dụng nó nhiều hơn kmsauto. Trên Internet, bạn sẽ tìm thấy 70% phần mềm Viral, đặc biệt là về Vì vậy, tiếp tục ở
lại từ đó đầu tiên để đọc tất cả các chi tiết trên trang web của bạn từ nơi để tải về bất kỳ activator nên xem các trang web là có thật hay không, sau đó bạn có thể lưu trên máy tính của bạn. Làm thế nào để cài đặt và kích hoạt Windows với KMSAUTO Net Vì vậy, sau khi tất cả các chi tiết trên quay trở lại
cài đặt và kích hoạt cửa sổ. Toàn bộ quá trình kích hoạt mất ít hơn 2 phút. Nó rất dễ dàng, bạn có thể cài đặt nó và các cửa sổ hoạt động không cần phải xem video trên YouTube hoặc bất kỳ wit kỹ thuật hoặc kiến thức chỉ để làm theo các bước đơn giản mà tôi chỉ đạo bạn ở đây. Giải nén tập tin mà bạn
đã tải về từ đây, bạn có thể sử dụng cửa sổ chương trình WinRAR với hai nút: Kích hoạt và thông tin Click vào nút kích hoạt, và sau đó chọn cửa sổ kích hoạt. Đợi cho đến khi kích hoạt hoàn tất và khởi động lại máy tính. Hoàn thành cửa sổ của bạn được kích hoạt ngay bây giờ trong 4 bước bạn đã
nhận nó. Loại bỏ KMSAUTO Virus Sau khi nhận được virus họ tìm kiếm cho 1 2 giờ làm thế nào tôi có thể loại bỏ các vi rút KMS và xem rất nhiều video về nó. 80% Rất có thể là nó không loại bỏ một cách dễ dàng từ máy tính của bạn, thậm chí bạn phải cố gắng sử dụng chống virus của Norton, Avira,
nếu bạn phải khôi phục lại hệ thống điểm ngày bạn có thể phục hồi và lưu từ nó. nếu không, bạn cần phải cài đặt lại các cửa sổ và định dạng tất cả các tập tin Windows (C Drive) mà không có nó không có giải pháp tốt hơn để loại bỏ nó một cách tốt nhất có thể. Vì vậy, tránh xa virus để sử dụng các
trang web thiên tài chỉ gần như nó làm cho thư mục tự động mà các thư mục phím tắt. Dưới đây là một giải pháp cho nó gỡ bỏ cài đặt Kmspico, làm điều đó, làm theo từng bước: Đi đến Windows Search Bar loại khởi động hoặc nhấp vào Windows và R ' phím thiết lập, Viết lệnh Regedit. Bây giờ bạn sẽ
thấy điều khiển tùy chỉnh trong cửa sổ bật lên, cho phép nó bằng cách nhấp vào nút có, mở rộng thư mục HKEY_CLASSES_ROOT nhấp đúp chuột vào menu con Lnkfile. Bây giờ bạn sẽ tìm thấy các tệp khác nhau. Tìm một cái gọi là IsShortcut. Nhấp vào nút bên phải trên tệp và nhấp vào nút xóa và
xóa. Sau khi khởi động lại máy tính này, bạn có thể thấy thư mục virus sẽ được gỡ bỏ rằng nó là, Các thư mục này không tạo ra Real kms Tools nó tạo ra một loại virus đó là trên km giả của phần mềm. KMSAUTO NET PASSWORD Sau khi tải về KMSauto Net bạn nên cần một mật khẩu để giải nén nó
bởi vì bạn muốn cài đặt nó trên máy tính của bạn khi bạn hoàn toàn tải về Kmsauto Net sau đó bấm vào mở bạn cần WinRAR để giải nén nó, sau đó nó yêu cầu bạn cho mật khẩu cho các tập tin lưu trữ. Mật khẩu được Official-kmspico.com tất cả đều thưởng thức KMSAUTO NET FOR LIFE. Kết luận
phiên bản Kmsauto Net này là thuận tiện cho hầu hết các hệ điều hành cũng nhanh chóng và không có lỗi, bạn không cần phải trả tiền cho nó, bạn có thể sử dụng miễn phí. trợ giúp của ông trong việc kích hoạt Windows và Microsoft Office miễn phí. KMSAuto Net là một công cụ kích hoạt miễn phí cho
Windows 10, 8 và 8.1. Cô cũng 365 và 2016. Bạn cũng có thể kích hoạt Windows Server bằng công cụ miễn phí này. Giá tiền tệ: Hệ điều hành Hoa Kỳ: Windows Application Category: Activator Activator
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