
Khóa máy tính bằng mobile với LockItNow 
Bạn muốn ngăn ngừa mọi việc xâm phạm vào máy tính của mình khi công việc đột xuất đến 

với bạn khiến bạn phải tạm rời chiếc máy tính. Thật đơn giản với chương trình LockItNow!, 

chương trình này sẽ giúp bạn khóa máy tính để đảm bảo tính riêng tư cho mình bằng mobile 
phone. Chương trình LockItNow! có giao diện đơn giản, dễ dùng và cho bạn nhiều tiện ích 

hữu dụng khi sử dụng. 
Chương trình LockItNow! bao gồm 5 menu chính với nhiều tác vụ khác nhau là: 
Tab General: Để bạn cấu hình sử dụng chương trình. Bạn bấm chọn “Use with phone” trong 

mục “Operation mode” để chương trình cho bạn lock máy tính thông qua mobile phone. Bạn 

phải kết nối máy mobile của mình thông qua cổng “Bluetooth”. Tuy nhiên, nếu bạn không có 

mobile thì chương trình cũng cho bạn lock máy tính nhanh chóng với tác vụ “Use Without 

phone” trong mục “Operation mode”. 
Tab With Phone: Bạn tùy chọn thiết lập thời gian lock máy tính khi dùng kết hợp cùng 

mobile. Tiện ích này vô cùng hữu ích nếu như bạn muốn lock máy tính từ xa . 
Tab Without Phone: Thẻ này được sử dụng khi bạn không có mobile phone và sử dụng 

chương trình để thực hiện việc khóa máy tính. Bạn có thể lock máy tính chính xác từng thời 

điểm hay unlock tại một thời điểm cụ thể, hoặc bạn có thể lock sau một khoảng thời gian 

cho trước ở mục “Schedule”. 
Tab Password: Giúp bạn bảo mật chương trình, bạn phải khai báo khi sử dụng chương trình 

trong lần đầu tiên. Mục “Advanced – Security” cho bạn số lần type password không chính 

xác, nếu sau số lần đó, password vẫn không chính xác thì chương trình sẽ dừng hệ thống. 

Tab Other: Cho bạn chọn hình nền trong khi lock hệ thống, bạn có thể trưng hình ảnh của 

mình hay ảnh người thân trong khi lock máy.Sau khi thực hiện xong việc settings. Bây giờ, 

bạn muốn lock máy tính! Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng mobile hay click phải chuột vào 

icon chương trình LockItNow! trong khay hệ thống của máy tính và chọn “Ativate” là xong. 

Chương trình LockItNow! sẽ giúp bạn khóa máy tính để đảm bảo tính riêng tư cho mình. 

Chương trình LockItNow! tương thích với mọi Windows. Dung lượng chương trình là 5315 

KB. Bạn có thể download tại website: http://www.BluetoothShareware.com 
 


