F-SECURE
TOTAL
Den bedste sikkerhed
for dig og dine enheder

F-Secure TOTAL samler verdens bedste sikkerheds- og privatlivsapps
i ét abonnement. Beskyt dig og din familie med det samme
abonnement og fra den samme konto.

SAFE
-internetsikkerhed
Prisbelønnet sikkerhedspakke for at
beskytte dine computere og mobile
enheder mod onlinetrusler.

FREEDOME VPN
Privatlivsbeskyttels
Privatlivsapp, der hjælper dig med
ikke at blive sporet og være
anonym online.

KEY
-adgangskodestyring
En let og nem adgangskodestyring,
hold dine adgangskoder på et sikkert,
men let tilgængeligt sted.

Internetsikkerhed, VPN
og adgangskodestyring
– i ét abonnement
VIRUSBESKYTTELSE
Hold dine enheder sikre mod virus, trojanske heste,
ransomware, adware, keyloggere, spyware og anden
malware med vores prisbelønnede
antivirusteknologi.
BROWSER- OG BANKBESKYTTELSE
Browserbeskyttelse sikrer dig mod skadelige og farlige
websider, så din sikkerhed og dine personlige oplysninger ikke kompromitteres. Med Bankbeskyttelse ved du,
når du besøger et sikkert bankwebsted, og det sikrer forbindelsen til webstedet, så dine penge er i sikre hænder.

RANSOMWARE BESKYTTELSE
Vær på forkant med onlinekriminelle, og beskyt dig
mod den stigende mængde ransomware.
Ransomware beskyttelse overvåger dine vigtige
mapper og blokerer ransomware fra at kryptere dem.

FAMILIEBESKYTTELSE
Sæt grænser og værn om din families trivsel ved at
indstille skærmtidsbegrænsning og blokere adgang til
websteder baseret på dets indhold: Voksen, vold,
shopping, gambling, sociale medier osv.

PRIVAT OG BESKYTTET
Med en VPN skjules din faktiske IP-adresse for de
tjenester, du besøger. Ikke engang din
internetudbyder kan se, hvad du gør online. Vi
logfører ikke din trafik.

VIRTUEL PLACERING
Træt af at se meddelelsen "Beklager, dette indhold er
ikke tilgængeligt i dit land"? Med VPN ser det ud,
som om du er i et andet land, så du kan få adgang til
websteder, der kun er tilgængelige i det pågældende
land eller blokeret i dit.

WI-FI-SIKKERHED
Det er ofte meget sårbart, i forhold til hackere, at
bruge Wi-Fi. For at beskytte dine personlige og
følsomme oplysninger krypteres al din trafik, så ingen
kan spionere på dig, og du kan oprette forbindelse
sikkert til ethvert hotspot, uanset hvor du er.

ADGANGSKODESTYRING
Gem alle dine adgangskoder, logonoplysninger,
e-mails, PIN-koder samt kreditkort- og
onlinebankoplysninger sikkert. Synkroniser dine
adgangskoder i realtid på alle dine enheder.

SYSTEMKRAV
PC: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
MAC: macOS 10.14 (Mojave), macOS 10.13 (High Sierra), macOS 10.12 (Sierra)
SMARTPHONES OG TABLETS: Android 5.0 eller nyere, iOS 11 eller nyere
Tjek www.f-secure.com/total for de nyeste tekniske detaljer.

