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Passware Kit Professional

Odzyskaj szybko i łatwo utracone hasła w popularnych aplikacjach do zastosowań w domu lub w biurze.

Główne korzyści:

17 modułów odzyskiwania hasła dla Microsoft Office, Windows, Acrobat i więcej.

Pełna lista dostępna pod linkiem:

http://www.lostpassword.com/recovery-options-professional.htm

Błyskawicznie odzyskuj lub resetuj hasła

Osiem różnych sposobów odzyskiwania hasła (i ich kombinacji). Możliwe jest ustawienie za pomocą kreatora lub w

edytorze metodą przeciągnij i upuść

1 rok aktualizacji całkowicie za darmo

Ogólne cechy

Odzyskiwania hasła Microsoft Office

Natychmiastowe deszyfrowanie plików MS Word i Excel do wersji 2003 (w zestawie zawarte 3 kredyty deszyfrowania)

Odzyskiwanie haseł w programie Acrobat

Odzyskiwanie: szczegółów logowania do skrzynki elektronicznej, szczegółów połączenia sieciowego, plików .zip, .rar,

lokalnych administratorów systemu Windows i więcej

Analizator szyfrowania lokalizuje pliki chronione hasłem, a następnie analizuje ich poziom zabezpieczenia

Zaawansowane metody odzyskiwania hasła: Słownik, Xieve, Brute-force, Znane hasło/część hasła, Poprzednie Hasło i

ich kombinacje

Łatwo konfigurowalny kreator, który przeprowadza przez proces odzyskiwania hasła

Obsługa obecnie wykorzystywanych procesorów wielordzeniowych, w celu znacznego przyspieszenia działania i

odzysku

Możliwość stosowania kilku układów graficznych, by odzyskiwanie haseł stało się jeszcze szybsze

Obsługa modyfikacji hasła, w tym odwrócenie tekstu, zmiana warunków itp.

Kombinowane ataki dla haseł takich jak np."difficult12345password"

Wszystkie odzyskane hasła zostają automatycznie zapisane i są gotowe do ponownego użycia na innych plikach

Ograniczenie wersji demo:

Odnajduje jedynie 3 pierwsze znaki hasła.

Możliwość pracy nad odzyskaniem hasła przez max 1 minutę.

Wersja demo resetuje hasło 'Demo12345' jedynie dla kont administrator Windows.

Wersja demo nie zawiera Decryptum PIN dla natychmiastowego odzyskania hasła plików Word/Excel.

Funkcje:

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/passware-kit-professional-p2182
http://www.lostpassword.com/recovery-options-professional.htm


Passware Kit występuje w 3 wersjach: Passware Kit Basic, Passware Kit Standard i Passware Kit Professional. Poniżej

zestawienie możliwości.

FUNKCJE WEDŁUG WERSJI OPROGRAMOWANIAPASSWARE KIT BASICPASSWARE KIT STANDARDPASSWARE KIT

PROFESSIONAL Odzyskiwanie hasła dla ponad 40 typów plików+++ Zintegrowany analizer szyfrowania skanujący komputer

w poszukiwaniu zabezpieczonych hasłem plików+++ Odzyskiwanie hasła dla MS Access (pliki baz danych .mdb, .mdw, .mda,

.accdb)-++ Odzyskiwanie hasła dla MS Outlook (pliki .pst, konta e-mail)-++ Odzyskiwanie hasła dla Adobe Acrobat

(dokumenty .pdf)-++ Odzyskiwanie hasła dla archiw (pliki .zip, .7z, .rar, .exe)-++ Resetowanie hasła dla projektów VBA-++

Resetowanie hasła lokalnych administratorów systemu na stacjach roboczych (Windows 8/7/Vista/XP/2000/NT)+++

Resetowanie hasła lokalnych administratorów systemu na serwerach (Windows 2013/2008/2003/2000/NT/SBS)--+

Resetowanie hasła na innych kontach lokalnych systemu Windows, w tym LiveID--+ Resetowanie hasła dla QuickBooks (pliki

baz danych .qbw, .qba, .qbb)--+ Odzyskiwanie hasła dla KeePass (pliki baz danych .kdb, .kdbx)--+ Resetowanie hasła dla

Filemaker (pliki .fp8, .fp7, .fp6, .fp5, .fp4, .fp3)--+ Odzyskiwanie hasła dla MS Money (pliki .mny)--+ Natychmiastowe

dekodowanie plików Word/Excel0 kredytów w pakiecie1 kredyt w pakiecie3 kredyty w pakiecie

Przykładowe zrzuty ekranu:

Edycje i licencje: Oprogramowanie jest licencjonowane dla określonej liczby użytkowników. Pojedyncza licencja Passware

Kit może być instalowana na jednym PC, ale może zostać użyta przez właściciela do kasowania haseł w nieograniczonej liczbie

plików i systemów.

Licencja Trzy Pack pozwala na to samo, ale dla trzech użytkowników.
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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