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25.4.2019

Hyvä asiakkaamme,
Uudistamme palvelutarjontaamme tuomalla F-Securen uudet palvelut käyttöösi. Haluamme
palvella sinua entistäkin paremmin ja turvata kaikki laitteesi ja yhteytesi myös tulevaisuudessa.
Nykyinen tietoturvapalvelusi korvataan F-Secure SAFE ja TOTAL -palveluilla. Saat uusia
ominaisuuksia nykyiseen palveluusi. Uudistunut palvelu on käytössäsi 25.4.2019 alkaen.
F-Secure TOTAL-paketissa saat SAFE-palvelun lisäksi kaksi uutta palvelua: KEY ja Freedome VPN -palvelut.
Nykyisen palvelusi hinta ei muutu, vaan tarjoamme sinulle entistä kattavamman palvelun samaan hintaan.
Lue tästä kirjeestä mitä uudistus tarkoittaa ja ota uudet ominaisuudet käyttöösi heti. Haluamme tarjota
sinulle kotimaista ja maailman parasta tietoturvaa jatkossakin.

Mitä uudistus tarkoittaa?
Nykyinen Turvapaketti-palvelusi päivitetään 25.4.2019 alkaen F-Secure SAFE- ja TOTAL-palveluiksi
seuraavasti:
Turvapaketti 1 on nyt F-Secure SAFE 1
Nykyinen Turvapaketti on sisältänyt lähes kaikki F-Secure SAFE-palvelun ominaisuudet.
Niinpä näkyvin muutos on palvelun nimessä. Mikäli käytössäsi on Android-laite, tulee sinun
tehdä palvelun uudelleenasennus saadaksesi kaikki ominaisuudet käyttöön.
Turvapaketti 1

→

F-Secure SAFE 1

Lue lisää F-Secure SAFE -palvelusta: https://www.f-secure.com/fi_FI/web/home_fi/safe

Haluatko suojata lisää laitteita? Päivitä nykyinen SAFE 1 -pakettisi nyt TOTAL 3 -pakettiin!
Tiesitkö että saat monipuolisen TOTAL 3 -palvelun käyttöösi hintaan 6,90€/kk. TOTAL 3 suojaa 3 laitettasi ja
saat F-Secure TOTAL -palvelun kaikki uudet ominaisuudet käyttöösi. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, p.
03 450 51. Soita jo tänään, palvelemme ark. 8-16.

Mikäli sinulla on Turvapaketti 3 tai suurempi paketti, saat palveluun lisäominaisuuksia ja palvelusi nimi
on nyt F-Secure TOTAL
F-Secure TOTAL -palveluun kuuluu SAFE-palvelun ominaisuuksien lisäksi kaksi uutta palvelua:
F-Secure KEY -palvelu ja F-Secure Freedome VPN -palvelu. Molemmat lisäpalvelut
täydentävät nykyistä tietoturvaasi. KEY-palvelu on salasanojen hallintaohjelma, jolla voit
luoda uusia turvallisia salasanoja ja se muistaa kaikki tallentamasi salasanat ja koodit
näppärästi. Freedome VPN -palvelulla voit suojata yksityisyytesi ja turvata surffailusi myös
avoimissa WiFi-verkoissa.
Kaikkiin TOTAL paketteihin kuuluu KEY Premium -palvelu 3 laitteelle ja Freedome VPN 3
laitteelle.
Turvapaketti 3
Turvapaketti 5
Turvapaketti 8
Turvapaketti 10
Turvapaketti 15
Turvapaketti 20
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F-Secure TOTAL 3
F-Secure TOTAL 5
F-Secure TOTAL 8
F-Secure TOTAL 10
F-Secure TOTAL 15
F-Secure TOTAL 20

Lue lisää F-Secure KEY-palvelusta: https://www.f-secure.com/fi_FI/web/home_fi/key
Lue Lisää F-Secure Freedome VPN -palvelusta: https://www.f-secure.com/fi_FI/
web/home_fi/freedome

Näin otat uudet ominaisuudet käyttöösi!
Lue tästä ohjeet, miten saat kaikkia uudet ominaisuudet käyttöösi heti palvelu-uudistuksen jälkeen. Mikäli
käytössäsi on Android-laitteita, tulee sinun tehdä ensin SAFE-palvelun uudelleenasennus, ennen kuin voit
ottaa muita uusia palveluita käyttöösi samassa laitteessa. Mikäli et ole asentanut nykyistä palvelua vielä
Android-laitteisiin, voit siirtyä ohjeessa suoraa kohtaan 2.

1: Android-laitteen päivitys uuteen F-Secure SAFE-palveluun
HUOM! Lue tämä ohje vain mikäli sinulla on käytössäsi Android-laite, johon et ole vielä
päivittänyt F-Secure SAFE -palvelua. SAFE-palvelun uudelleenasennus on välttämätön
saadaksesi kaikki uudet ominaisuudet käyttöösi. Emme voi taata, että palvelu toimii oikein
nykyisessä Android-laitteessasi, ennen kuin olet päivittänyt uuden ohjelmiston.
Toimi näin:
1. Mene Google Play kauppaan.
2. Asenna F-Secure SAFE -palvelu.
3. Kun ohjelma kysyy korvataanko nykyinen ohjelma SAFE-palvelulla, vastaa KYLLÄ.
Udelleenasennus päivittää nykyisen Turvapaketti-palvelusi automaattisesti F-Securen
SAFE-palveluksi.
4. Tarkista lopuksi että puhelimen työpöydälle ilmestyy F-Secure SAFE-kuvake ja vanha
Turvapaketti-palvelun kuvake on poistunut käytöstä.

2: TOTAL-paketin uusien ominaisuuksien käyttöönotto: KEY ja Freedome VPN
1.
2.
3.
4.

Saat F-Securelta ”Ota F-Secure TOTAL käyttöösi” -viestin sähköpostiisi.
Avaa viesti siinä laitteessa johon haluat asentaa uusia ominaisuuksia.
Klikkaa KEY- tai Freedome VPN -painiketta käynnistääksesi ko. ohjelmiston asennuksen.
Asenna palvelu ja aloita käyttö.

Mikäli sinulla on kysyttävää palveluun liittyen, tai haluat kuulla lisää uusista ominaisuuksista, tule käymään
myymälässämme tai soita p. 03 450 51! Voit tutustua palvelu-uudistukseen myös verkkosivuillamme
www.ipp.fi/yksityisille/tietoturva

Turvallista kevättä toivottaen
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy
Asiakaspalvelu
p. 03 450 51

ps. Teemme palveluun ulkoasupäivityksen myöhemmin 8.5. alkaen, jossa Windows PC ja Mac -käyttöjärjestelmät päivitetään FSecure TOTAL -ulkoasuun. Saat kaikki palvelun uudet ominaisuudet käyttöön jo ensimmäisen 25.4. tapahtuvan palvelu-uudistuksen
myötä. Jälkimmäinen päivitys ei vaadi sinulta mitään toimenpiteitä.

