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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CMC ANTIVIRUS
1. Thông tin về sản phẩm
CMC Antivirus – viết tắt là CMCAV – là sản phẩm của Công ty Cổ phần An ninh
An toàn thông tin CMC Information Sercurity (CMC InfoSec) là một thành viên
của tập đoàn công nghệ CMC (CMC Corporation) – tập đoàn ICT hàng đầu Việt
Nam.
CMC Antivirus kết hợp công nghệ tiên tiến đảm bảo mang lại cho bạn một giải
pháp bảo vệ máy tính toàn diện. CMC InfoSec hiện nay có các dòng sản phẩm
chính là: sản phẩm dành cho người dùng cá nhân miễn phí (CMC Antivirus),
sản phẩm dành cho người dùng cá nhân trả phí (CMC Internet Security) và sản
phầm dành cho doanh nghiệp (CMC Internet Security Enterprise). Với sản
phẩm dành cho người dùng cá nhân, CMC Antivirus cung cấp khả năng bảo
mật và thực hiện kiểm soát toàn cục các dữ liệu vào ra của hệ thống đồng thời
bảo vệ máy tính của bạn khỏi: Virus, Spyware, Worm, Ransomeware… bằng
cách quét các tập tin, thư điện tử, các trang web khi bạn truy cập.
Trong phần này chúng tôi sẽ đưa ra các thông tin cần thiết trước khi bạn cài đặt
và sử dụng CMC Antivirus:
1.1 Yêu cầu hệ thống
Để CMC Antivirus được cài đặt, hoạt động và làm việc hiệu quả, hệ thống
máy tính của người dùng phải có cấu hình tối thiểu như sau:
Hệ điều hành
Windows XP/Vista
Windows 7/8

Tốc độ xử lý CPU
Bộ nhớ hệ thống (RAM)
1 GHz
1 GB

Ổ đĩa trống

1 GB

4 GB

2 GB

4 GB

4 GB

4 GB

1.4 GHz

Windows 10 - 32 Bit

1.4 GHz

Windows 10 - 64 Bit

1.6 GHz

2. Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ CMC Antivirus
Trong phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt và gỡ bỏ CMC Antivirus:

4 GB
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2.1 Cài đặt:
Trước khi bắt đầu cài đặt CMC Antivirus, bạn phải đảm bảo rằng hệ thống máy tính
của bạn có đầy đủ các yêu cầu tối thiểu mà chúng tôi đã đưa ra.
Download bộ cài tại: https://www6.cmcinfosec.com/setup/setupCMCAV.exe
Các bước cài đặt
Sau khi download, người dùng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Click đúp vào biểu tượng SetupCMCAV.exe
Bước 2: Chọn Install
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Bước 3: Quá trình cài đặt bắt đầu

Bước 4: Chọn Yes và click Finish khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình cài
đặt.
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2.2 Gỡ bỏ
Nếu muốn gỡ bỏ CMC Antivirus khỏi máy tính, có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách
sau:
 Bạn click vào Start -> All Program -> CMC Antivirus -> Gỡ bỏ CMC
Antivirus
 Bạn click vào Start -> Control Panel -> Add or Remove Programs -> click
vào CMC Antivirus -> UnInstall -> Remove
Chú ý: Sau k hi thực hiện gỡ bỏ CMC Antivirus theo 1 trong 2 cách trên người dùng cần k hởi động
lại máy tính của minh. Như vậy, quá trình gỡ bỏ mới hoàn tất.

