F-SECURE
TOTAL
Premiumsäkerhet för
dig och dina enheter

Skydda dig, din integritet online och förvara dina lösenord på en säker och
lättåtkomlig plats. F-Secure TOTAL kombinerar de bästa säkerhetsprodukterna i
en prenumeration. Skydda dig själv och din familj från ett konto, på alla enheter.

SAFE
Internetsäkerhet

FREEDOME VPN
Integritetskydd

KEY
Lösenordshanterare

Prisbelönt säkerhetspaket som
skyddar dina datorer och mobila
enheter mot onlinehot.

Sekretessapp som hjälper dig att
förbli ospårad och anonym online.
Anslut säkert till offentliga Wi-Fi:s
med en krypterad anslutning.

Lösenordshanterare som låter dig
lagra kreditkortsuppgifter, lösenord
och annan känslig information. Synka
och nå dem från alla enheter.

Internetsäkerhet, VPN
och en lösenordshanterare
– i en prenumeration
VIRUSSKYDD
Håll dina enheter säkra från virus, trojaner,
ransomware, annonsprogram, keyloggers,
spionprogram och andra skadliga program med vår
prisvinnande teknologi för virusskydd.
SURF- OCH BANKSKYDD
Med Surfskydd är du trygg från skadliga och farliga
webbsidor, och det garanterar säkerhet och sekretess.
Med Bankskydd får du veta när du befinner dig på en
säker banksida, och det skyddar uppkopplingen till
sidan så att dina pengar är trygga.
RANSOMWARESKYDD
Håll dig steget före onlinebrottslingar och skydda
dig själv från den ständigt ökande mängden
ransomware. Ransomwareskydd övervakar dina
viktiga mappar och blockerar ransomware när det
försöker kryptera mapparna och filerna.

WI-FI-SÄKERHET
Wi-Fi är vanligtvis mycket känsligt mot hackare. För
att skydda din integritet och känsliga information
är all din trafik krypterad så att ingen kan spionera
på dig, och du kan säkert ansluta dig till en
surfpunkt var du än är.

FAMILJESKYDD
Sätt gränser och se efter din familjs välmående
genom att begränsa skärmtid och blockera åtkomst
till webbsidor beroende på innehåll: vuxen, våld,
shopping, hazardspel, sociala medier osv.

PRIVAT OCH SÄKER
Med en VPN döljs din verkliga IP-adress från
tjänsterna du besöker. Inte ens din
internetleverantör ser vad du gör online. Vi loggar
inte din trafik.

LÖSENORDSHANTERARE
Lagra alla dina lösenord, inloggningsuppgifter,
e-post-meddelanden, PIN-koder, kreditkortsuppgifter och inloggningsuppgifter för nätbanker säkert.
Synkronisera dina lösenord i realtid över alla enheter.

VIRTUELL PLATS
Med VPN kan du framstå som om du vore i ett
annat land vilket ger dig tillgång till webbsidor som
bara finns tillgängliga i det landet eller som är
blockerade i ditt.

SYSTEMKRAV
PC: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
MAC: macOS 10.14 (Mojave), macOS 10.13 (High Sierra), macOS 10.12 (Sierra)
SMARTPHONES OCH SURFPLATTOR: Android 5.0 eller nyare, iOS 11 eller nyare
Läs de senaste tekniska detaljerna på www.f-secure.com/total

