LANGKAH‐LANGKAH AKTIVASI
Sebelum aktivasi software, pastikan anda sudah menginstal software ke dalam komputer. Dan jika anda
menggunakan Windows Vista atau Windows 7, anda harus mematikan system UAC Windows Anda. Jika
menggunakan Windows XP tanpa perlu mematikan UAC.
1. Pastikan Anda sudah mempunyai nomor Serial yang bisa didapat dari paket CD atau dari penjual serial kami.
2. Pastikan software sudah diinstal di komputer yang mau digunakan sebab kode aktivasi antara komputer satu
dengan yang lainnya berbeda. Kode aktivasi bisa dipakai lagi setelah install ulang Windows asalkan hardisk
komputernya belum ganti.
3. Jalankan softwarenya, maka jika belum melakkukan aktivasi akan muncul form berikut.

4. Klik tombol “Aktivasi menggunakan voucher serial”, maka akan muncul form seperti berikut.

5. Silakan masukkan nomor voucher Serial anda di kotak yang tersedia (Langkah 1).
6. Pada langkah 1 di jendela registrasi, ketika anda sudah memasukkan nomor serial yang berjumlah 15 digit, maka di
kotak dalam langkah 2 akan muncul kode yang perlu anda ketik di SMS. Silakan ketik kode yang ada di kotak langkah
2 tersebut lalu silakan kirim ke 085736502000.
7. Silakan masukkan kode aktivasi dari balasan sms yang anda terima di kotak yang tersedia lalu klik tombol
“Register”. Jika kode aktivasi Anda benar maka akan muncul pesan sukses.

CATATAN
*Nomor serial hanya bisa digunakan satu kali untuk menggenerate kode aktivasi melalui SMS.
*Kode aktivasi yang anda terima bisa digunakan berulang‐ulang di program dan di komputer dengan hardisk yang
sama, misalnya setelah install ulang Windows, untuk itu Anda harus menyimpan kode aktivasi anda.
*Di komputer yang sama, langkah nomor 2 di jendela registrasi cukup dilakukan sekali saja seumur hidup jika
hardisknya tetap. Semua hardisk internal komputer di deteksi, sehingga jika sebelumnya hanya satu hardisk , maka
selanjutnya juga harus hardisk. Begitu juga jika hardisknya dua dan seterusnya.
* Nomor 085736502000 adalah nomor yang terpasang di komputer server registrasi. Semua SMS yang masuk dibaca
dan dijawab otomatis oleh komputer. Nomor tersebut tidak bisa ditelpon. Jangan sampai salah mengetikkan kode
yang anda kirim melalui sms, sebab sms anda akan berpengaruh pada balasan sms. Jika kode yang anda ketik benar,
maka balasan aktivasi juga akan benar dan valid bisa digunakan. Namun jika anda salah ketik terutama pada bagian
24 angka bagian belakang, maka kode aktivasi yang anda terima juga akan salah atau tidak valid.
*Jika anda hanya ingin tahu apakah serial yang anda beli dari penjual valid atau tidak dan sudah digunakan atau
belum, anda bisa mengetik sms: CEKVALID#nomorserial lalu kirim ke 085736502000, contoh:
CEKVALID#465876519876453

