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F-SECURE SAFE
SUOJAA YHTEYTESI
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VIRUSTEN TORJUNTA
Suojaa yksityisyytesi ja varmista 

tietoturva — pidä laitteesi turvassa 
viruksilta, troijalaisilta ja 

vakoiluohjelmilta.

SELAUS- JA 
VERKKOPANKKISUOJAUS

Selaa Internetiä, tee verkko-
ostoksia ja käytä verkkopankkia 

huoletta..

PERHEEN SUOJAUS
Yksi palvelu suojaa koko perheesi. 

Aseta turvalliset aikarajat lasten 
tietokoneen käytölle.

PAIKANNUSTOIMINTO
Onko laite hukassa? Voit etsiä 

Android- tai iOS-laitteesi ja etähallita
niitä My F-Secure -palvelun kautta.

YKSI TURVA KAIKILLE 
LAITTEILLE

Suojaa kaikki eri laitteesi - PC:t, Macit, 
puhelimet ja tabletit - yhdellä 

palvelulla.



VIRUSTEN TORJUNTA
▪ Suojaa yksityisyytesi ja varmista tietoturva — pidä laitteesi turvassa 

viruksilta, troijalaisilta ja vakoiluohjelmilta.

▪ Virustentorjunta suojaa laitteesi haittaohjelmilta, jotka saattavat kerätä ja 
jakaa henkilökohtaisia tietojasi. F-Secure SAFE torjuu virustartunnat 
tarkistamalla kaikki tiedostot ja sovellukset automaattisesti. Jos se 
havaitsee viruksia, saat siitä heti ilmoituksen ja virusten poisto-ohjeet.
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SELAUS- JA 
VERKKOPANKKISUOJAUS

▪ Selaa Internetiä, tee verkko-ostoksia ja käytä verkkopankkia huoletta.

▪ Selaussuojaus takaa tietosuojan ja tietoturvan estämällä sinua käymästä 
verkkosivuilla, jotka levittävät haittasisältöä tai keräävät henkilökohtaisia 
tietoja. F-Secure SAFE sisältää myös verkkopankkisuojauksen, joka 
ilmoittaa, kun siirryt turvalliseen verkkopankkisivustoon, ja suojaa 
yhteyden sivustoon ja pitää näin pankkitietosi turvassa.
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PAIKANNUSTOIMINTO
▪ Onko laite hukassa? Voit etsiä Android- tai iOS-laitteesi ja etähallita niitä 

My F-Secure -palvelun kautta.

▪ My F-Secure -palvelussa voit helposti tarkistaa laitteesi sijainnin. Voit myös 
lukita kadonneen Android-laitteen tai pyyhkiä siitä tiedot niin, etteivät 
muut pääse käsiksi henkilökohtaisiin tiedostoihisi, kuten valokuviin ja 
sähköpostiviesteihin.
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VERKKOSUOJAUS
▪ Varmista, että Internet-yhteytesi on turvallinen.

▪ Kotiverkkosi ja avoimet WLAN-verkot voivat olla yhtä haavoittuvia kuin 
niihin yhteydessä olevat laitteet. Verkkosuojaus varmistaa, että verkon 
määritykset ovat turvalliset. Se toimii taustalla ja tarkistaa kaikkien 
käyttämiesi verkkojen turvallisuuden, niin kotona kuin muodostaessasi 
yhteyden kahvilan langattomaan verkkoon.
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PERHEEN SUOJAUS
▪ Yksi palvelu suojaa koko perheesi.

▪ F-Secure SAFE auttaa koko perheen verkkokäytön suojauksessa. Voit estää 
lapsilta pääsyn tietynlaisiin sivustoihin sisällön perusteella, esimerkiksi estää 
vain aikuisille suunnatun tai väkivaltaisen sisällön, uhkapelit, verkkokaupat 
tai sosiaalisen median, jolloin F-Secure SAFE poistaa tällaiset sivustot lastesi 
käytöstä. Voit myös hallita lasten tietokoneen käyttöaikaa määrittämällä 
laitteille aikarajoituksia.
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NOPEA JA TEHOKAS 
SUOJAUS

▪ Suojaus on suunniteltu niin, ettei sen toiminta vaikuta tietokoneen 
suorituskykyyn.

▪ Kun pelaat, suojaustoiminnot eivät hidasta tietokonetta. Pelitilassa 
tietokoneen tehot käytetään pelaamiseen, joten suorituskyky on normaali 
eikä suojausta tarvitse poistaa käytöstä.
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F-SECURE SAFE

AVAILABLE FOR THE FOLLOWING PLATFORMS

Windows PC Mac Android iOS
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SAFE - KOKO PERHEEN TURVAKSI

Suojaa koko perheesi SAFE-palvelulla. Virustorjunta- ja internet-turvallisuuden lisäksi SAFE 
huolehtii perheesi suojaustarpeista. Pidä terve tasapaino lapsesi elämässä huolehtimalla 

laiteteen käytöstä ja käyttämällä aikaa maltillisesti. Anna lapsesi tutkia Internetiä 
turvallisesti. Haitalliset verkkosivustot estetään automaattisesti, ja hakutulokset 

suodatetaan estämään sivuja ja kuvia, joissa on aikuinen ja väkivaltainen sisältö. Säädä 
profiileja etänä My F-Secure hallintaportaalin kautta vastaamaan perheesi muuttuviin 

suojaustarpeisiin.


