KEYGHOST MODELO ABC SUPERSÔNICO
Novo Keyghost com tecnologia Bluetooth, também com a opção em baixar via Celular ou
TABLET/ANDROID Compatível com PS2 BT-RS 232BT-ABC BT.
Clique aqui para baixar o framework Microsoft DOTNET é obrigatório para executar o Software
Quick Downloader !!
http://www.microsoft.com/net/
Segundo passo é imprescindível baixar o programa QDM em seu Celular ou Android, no link
abaixo:
http://www.keyghost.com.br/qdm
Após coletar os dados transmitidos da peça KEYGHOST você faz o download dos dados
coletados e os limpa usando o software pro V 9.3 EASY no seu computador.
Baixe somente este programa:
http://www.keyghost.com.br/v9-3Easy este programa limpará tudo!
========================================================================
Terceiro passo, caso quiser recuperar em dupla filtragem, RAW/HEX, SEMPRE REMOVENDO
O OUTRO, NUNCA DEIXE OS DOIS JUNTOS!
Baixe este programa:
http://www.keyghost.com.br/v9-3
Compatível Windows XP Vista 7 (32 e 64 bits).
*IMPORTANTE NUNCA BAIXAR, OU DEIXAR EM SEU PC, OS DOIS PROGRAMAS
JUNTOS EM SEU PC, CASO ISTO OCORRA IRÁ INTERFERIR UM COM OUTRO DANDO
CONFLITOS E NADA SERÁ LIDO !!!!
***ANTES
DE
USAR
QUALQUER
PEÇA
TOTALMENTE OUTROS PROGRAMAS INSTALADOS***

KEYGHOST,

REMOVA

ESTA PEÇA É PARA USO EXCLUSIVO EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL.
GERENCIAMENTO DE SEUS FUNCIONÁRIOS.
ANTIPEDOFILIA, MONITORE A DISTÂNCIA COM QUEM SEUS FILHOS SE RELACIONAM
NA INTERNET.
KEYGHOST É UM HARDWEARE NÃO INVASIVO, VOCE SÓ PODERÁ ACESSAR SEU
COMPUTADOR.
EXTREMAMENTE ÚTIL EM TELEMETRIA.
NOTA:
Em um recente estudo realizado verificou-se que um trabalhador em media gasta 75 minutos
por dia, utilizando computadores do escritório indevidamente para negócios não relacionados
com o trabalho Exemplo : Surf pornô, compras, jogo, ou até mesmo por acidente enviar os
segredos da empresa ao concorrente . Isto se traduz em uma média de perda anual, em R$
11,687.00
por
funcionário
por
ano.
Não aceite imitações KEYGHOST E A MARCA ORIGINAL TM .
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Uso Legal e isenção de responsabilidade (Legal Disclaimer)
Usando o Keyghost para registrar a digitação de outras pessoas ou entrar em outro
computador sem o conhecimento prévio do usuário pode ser considerado como uma
atividade ilegal.
É de responsabilidade do usuário final obedecer todas as leis locais, estaduais e federais no
país e região de destino do equipamento comprado. Nosso hardware é destinado a
administradores de sistemas autorizados, dos empregadores e ou proprietários do
computador. Os parceiros revendedores e a firma Keyghost (criador do aparelho) e seus
funcionários, não assumem nenhuma responsabilidade e não são responsáveis por qualquer
uso indevido ou danos causados por nosso produto Keyghost. Recomendamos e sugerimos
que
o
uso
dos
mesmos
sejam
estritamente
legal.
Você deve concordar com o acima exposto, antes de adquirir um dispositivo Keyghost e
keyghost.com.br
Por favor, leia o resumo abaixo para obter mais informações sobre possíveis questões legais
envolvidas quando se utiliza o Keyghost para acompanhar uma atividade de usuários de PC.·.
Para Uso No Brasil
Este Produto deve ser usado para fins estritamente legais e obedecendo as normas e leis
vigentes na sua cidade, estado e pais Não sugerimos ou desejamos que este produto seja
usado para fins ilegais e somos totalmente contra ao uso indevido deste equipamento.
Mantemos a reputação de firma Idônea e nossos maiores clientes são órgãos governamentais
agencias de segurança e entidade particulares que usam nossos produtos legalmente
ao adquirir nossos produtos você automaticamente concordara e aceitara os termos de usos
legais dos produtos produzidos pela keyghost
Nos
(keyghost
e
associados)
nos
isentamos
completamente
de
qualquer
responsabilidade pelo uso indevido e ou ilegal dos produtos vendidos da marca keyghost.
Consulte seu órgão governamental antes de adquirir nossos produtos para tirar qualquer
duvida quanto a o uso legal de produtos da marca Keyghost
Sugerimos como exemplo seguir as informações abaixo prestadas pelo órgão governamental
dos EUA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EUA Departamento de Justiça na Carta de monitoramento de digitação.
Resumo:
O Departamento de Justiça dos EUA recomenda que um anúncio de banner pré-aviso claro e
inequívoco de que, ao assinar intrusos no sistema, que são expressamente consentindo com
suas teclas monitoradas. O banner deve também indicar a usuários autorizados que podem ser
monitoradas durante o esforço para acompanhar o intruso, e que podem ser monitorados no
curso de manutenção de rotina do sistema.
Um
exemplo
de
um
banner
apropriado
poderia
ser
a
seguinte:
*************************************************************************************************************
Este sistema é para uso apenas de usuários autorizados. Indivíduos usando este sistema de
computador sem autorização ou em excesso de sua autoridade, estão sujeitos a terem todas
as suas atividades neste sistema monitorada e gravada pelo pessoal do sistema. No

www.miami9006.com.br
REPRESENTANTE OFICIAL DA KEYGHOST

curso do monitoramento desse sistema, ou em caso de manutenção do sistema, as atividades
de usuários autorizados também poderá ser monitorada. Quem estiver usando o sistema
expressamente consente com tal monitoramento, e é aconselhável que tal se monitoramento
revelar possíveis evidências de atividades criminosas, o pessoal do sistema pode fornecer a
evidência
de
que
tal
vigilância
agentes
da
lei.
*************************************************************************************************************
Para sua comodidade, esta bandeira de exemplo é incluída com todos os produtos Keyghost
encomendados on-line, junto com um fecho de vedação à prova de modo que ninguém pode
remover o dispositivo Keyghost sem seu conhecimento. por exemplo cônjuge, filho ou
empregado.
Legal Disclaimer
Using the Keyghost to log/record other people's keystrokes or break into another persons
computer without his/her knowledge can be considered as an illegal activity. It is the final user's
responsibility to obey all applicable local, state, and federal laws. Our hardware is intended for
authorized system administrators, employers, and/or owners of the computer. Keyghost and
partners, the device's creator, and it's employees assume no liability and are not responsible for
any
misuse
or
damage
caused
by
our
Keyghost
product.
You must agree to the above, before purchasing a Keyghost device.
Please read the summary below for more information about possible legal issues involved when
using the Keyghost to monitor a users PC activity.
U.S. Department of Justice Letter on Keystroke Monitoring.
Summary: The US Department of Justice recommends that a banner notice giving clear and
unequivocal notice to intruders that by signing onto the system, they are expressly consenting
to having their keystrokes monitored. The banner should also indicate to authorized users that
they may be monitored during the effort to monitor the intruder, and that they may be monitored
in the course of routine system maintenance.
An example of an appropriate banner might be as follows:
*************************************************************************************************************
This system is for the use of authorized users only. Individuals using this computer system
without authority, or in excess of their authority, are subject to having all of their activities on this
system monitored and recorded by system personnel. In the course of monitoring this system,
or in the course of system maintenance, the activities of authorized users may also be
monitored. Anyone using this system expressly consents to such monitoring and is advised that
if such monitoring reveals possible evidence of criminal activity, system personnel may provide
the
evidence
of
such
monitoring
to
law
enforcement
officials.
*************************************************************************************************************
For your convenience, this example banner is included with any Keyghost product ordered
online, along with a tamper proof seal so that no one can remove the Keyghost device without
your knowledge. e.g. Child, spouse or employee.
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