F-SECURE
TOTAL
Førsteklasses sikkerhet for
deg og enhetene dine

F-Secure TOTAL kombinerer verdens beste sikkerhet- og
personversnapper i ett abonnement. Beskytt deg selv og familien
med det samme abonnementet og den samme kontoen.

SAFE
Internett-sikkerhet

FREEDOME VPN
Personvern

KEY
Passordbehandler

Prisbelønt sikkerhetspakke for å
beskytte din datamaskin og mobile
enhet mot trusler på nett.

Personvern app som hjelper deg
med å unngå sporing og gjør
deg anonym på nettet. Vær trygg
på offentlige Wi-Fi-nett.

En lett og enkel passordbehandler, der
du trygt kan oppbevare passordene
dine og få tilgang til dem fra alle
enheter.

Internett-sikkerhet, VPN
og passordbehandler
– i ett abonnement
VIRUSBESKYTTELSE
Hold enhetene dine trygge mot viruser, trojanere,
ransomware, annonseprogrammer, keyloggerprogrammer, spionprogrammer og annen skadelig
programvare med vår prisbelønnede
antivirusteknologi.
NETTLESER- OG NETTBANKBESKYTTELSE
Nettleserbeskyttelse beskytter deg mot skadelige og
farlige nettsider for å sørge for din sikkerhet og ditt
personvern. Nettbankbeskyttelse gir deg beskjed når
du åpner en nettbank og sikrer forbindelsen til
bankstedet slik at pengene dine er trygge.
FAMILIEBESKYTTELSE
Sett grenser og ta vare på familien ved å angi
grenser for skjermtid og blokkere tilgang til
nettsider basert på nettsideinnhold: porno, vold,
shopping, pengespill, sosiale medier og så videre.

RANSOMWARE BESKYTTELSE
Ligg et skritt foran nettkriminelle og beskytt deg
mot stadig hyppigere ransomwareangrep. Ransomware beskyttelsen vil overvåke viktige mapper og
blokkere ransomware fra å kryptere dem.

PRIVAT OG BESKYTTET
Med VPN blir den faktiske IP-adressen skjult for
tjenestene du besøker. Selv ikke
Internett-leverandøren kan se hva du gjør på
nettet. Vi logger heller ikke trafikken din.

VIRTUELT STED
Lei av å se meldingen "Beklager, men dette
innholdet er ikke tilgjenglig i ditt land"? Med VPN
fremstår det som om du er i et annet land så du kan
få tilgang til innhold som bare er tilgjenglig der
eller er blokkert i ditt.

WI-FI-SIKKERHET
Du er ofte veldig sårbar i forhold til hackere når du
bruker Wi-Fi. For å beskytte din personlige og
sensitive informasjon krypteres all din datatrafikk,
så ingen kan spionere på deg og du kan trygt
koble deg til alle hotspot, uansett hvor du er.

PASSORDBEHANDLER
Oppbevar alle passord, påloggingsnavn,
e-postmeldinger, PIN-koder, kredittkortnummer
og nettbank informsjon sikkert. Synkroniser dine
adgangskoder i sanntid på alle dine enheter.

SYSTEMKRAV
PC: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
MAC: macOS 10.14 (Mojave), macOS 10.13 (High Sierra), macOS 10.12 (Sierra)
SMARTTELEFONER OG NETTBRETT: Android 5.0 eller nyere, iOS 11 eller nyere
Sjekk www.f-secure.com/total for de siste tekniske detaljene.

