
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD VÀ LẤY PRODUCT KEY 
(Các phần mềm của Microsoft trên website ELMS) 

Bước 1: Kích hoạt tài khoản trên ELMS 

Mỗi cá nhân sẽ được tạo một tài khoản trên ELMS. Sau khi quản trị hệ thống đăng ký trên ELMS, mỗi 
người sẽ nhận được một email gửi từ system_mail@e-academy.com với chủ đề: Welcome to MSDN 
Academic Alliance: Online Software System. 

Thông tin cần thiết trong nội dung email bao gồm: Đường dẫn của hệ thống ELMS; Username đăng nhập 
(là email cá nhân); Mật khẩu đăng nhập. Đây là một ví dụ: 

Your MSDNAA Online Software System can be found at: 
http://msdn70.e‐academy.com/natsci_compsci  
 
Your username is : ndkhuong@fit.hcmuns.edu.vn 
Your password is : HR57H36Y 

Bước 2: Đăng nhập  

Mở trình duyệt (FireFox, IE) và truy cập đến địa chỉ: http://msdn70.e‐academy.com/natsci_compsci 

 

 

Dùng thông tin trong email để đăng nhập 

Đường dẫn truy cập 

Tên đăng nhập 

Mật khẩu đăng nhập 

Nhấn 
vào 
đây để 
đăng 
nhập 



 

Nếu đăng nhập thành công sẽ có màn hình như bên dưới 

 

Tên đăng 
nhập (email) 

Mật khẩu 



Bước 3: Thay đổi mật khẩu cho dễ nhớ 

Nhấn vào My Profile -> Change My Password  

 

 

Bước 4: Download phần mềm và lấy Product key 

Để download phần mềm lấy được Product key của phần mềm chúng ta làm thao tác giống như “mua” trực 
tuyến (nhưng số tiền phải trả bằng 0). Ta vào liên kết Software (cũng là màn hình khi chúng ta đăng nhập 
thành công) 

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Gõ lại mật 
khẩu mới 

Chấp nhận



 

Chọn một phần mềm cần lấy Product key từ danh sách trong Search by product titles -> nhấn Go (trong 
hình bên đã chọn phần mềm “Windows Vista Enterprise with SP1 (x86) - DVD” 



 

Nhấn vào Add to Cart để chọn phần mềm này (đưa vào giỏ hàng) -> đồng ý với chính sách của ELMS (I 
Agree) 



 

 

Nhập họ tên của mình vào các ô Last name và First name (có thể uncheck ô I world lime to … để khỏi 
nhận email thông tin mới của Microsoft) sau đó nhấn Next 

Nhấn vào đây nếu muốn 
tiếp tục “mua” thêm phần 
mềm 

Nhấn vào đây nếu 
muốn hoàn tất quá 
trình “mua” 



 

 



 

Đã hoàn tất quá trình “mua” một (hoặc nhiều) phần mềm. 

Để xem Product key chúng ta nhấn vào liên kết Download 

 

Nhấn vào đây để 
xem Product key 



 

 

Nếu tiếp tục download phần mềm, khi nhấn vào Download sẽ tải về máy một file .exe va lưu vào một nơi 
nào đó trên ổ cứng, sau đó chạy file này và qua một vài bước cung cấp thông tin sẽ download được (với 
những phần mềm lớn thời gian download rất lâu và chiếm nhiều băng thông mạng nên chúng ta không 
được download trong giờ làm việc. 

Hệ thống ELMS cũng sẽ gửi một email thông báo “giao dịch” thành công đến email cá nhân. 

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được tạo một Product key cho mỗi phần mềm, vì vậy chúng ta giữ để sử dụng 
cho cá nhân, không cung cấp cho người khác (nếu sử dụng cho mục đích thương mại là vi phạm qui định 
của ELMS và cá nhân đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật) 

Thực hiện lại bước 4 khi muốn thêm các phần mềm khác. 

Nhấn vào đây 
nếu muốn 
download 
phần mềm này  

Lưu lại Product key này 
để dùng sau này nếu cài 
lại máy (chỉ dùng được 
cho 1 máy duy nhất)


