Διαδικασία εγκατάστασης/ανανέωσης F-Secure
Secure SAFE

Εγκατάσταση F-Secure
Secure SAFE
Βήμα 1
Κατά την αγορά νέας άδειας, θα λάβετε ένα link το οποίο περιλαμβάνει το portal του FSecure SAFE, το όνομα του κουπονιού (zzz), και ένα μοναδικό κωδικό του προϊόντος (xxxxxxxx-xxxx-xxxx)
Πχ: https://mysafe.f-secure.com/register/
secure.com/register/zzz/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Βήμα 2
Πλοηγηθείτε στο Link που σας έχει
έχει σταλεί και δημιουργήστε λογαριασμό ,
χρησιμοποιώντας την email διεύθυνση σας και εισάγοντας ένα ισχυρό password
password.

Βήμα 3
Επιλέξτε από τα δεξιά της σελίδας το κουμπί “Install” έτσι ώστε να προχωρήσετε στη λήψη
του αρχείου εγκατάστασης

Βήμα 4
Επιλέξτε τον τρόπο λήψης του αρχείου. Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε το F-Secure στον
υπολογιστή σας επιλέξτε «Download» για λήψη τοπικά στο μηχάνημα σας ή «e-mail» για να
λάβετε το αρχείο εγκατάστασης με email) . Η επιλογή SMS προτείνεται στην περίπτωση που
επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το F-Secure SAFE στο smartphone σας και να λάβετε το
αρχείο εγκατάστασης με sms.

Βήμα 5
Επιλέξτε το είδος της συσκευής στην οποία θα εγκατασταθεί το F-Secure SAFE και πατήστε
το κουμπί «Next»

Βήμα 6
Συμπληρώστε το πεδίο με το όνομα της συσκευής σας και επιλέξτε “Next”

Βήμα 7
Επιλέξτε το κουμπί “Download” ώστε να ολοκληρώσετε τη λήψη του αρχείου.

Βήμα 8
Διαδικασία εγκατάστασης:
Υπολογιστές
https://community.f-secure.com/t5/Security-for-PC/How-do-I-install-the-product/tap/56241
Smartphone/Tablet
https://community.f-secure.com/t5/Security-for-PC/How-do-I-install-F-Secure-SAFE/tap/43545
IOS
https://community.f-secure.com/t5/Security-for-PC/How-do-I-install-F-Secure-SAFE/tap/66796

Ανανέωση συνδρομής F-Secure SAFE

Βήμα 1
Επιλέξτε μέσα από το F-Secure SAFE Portal την επιλογή “Παραγγελίες και πληρωμές”

Βήμα 2
Μέσα από τη σελίδα των παραγγελιών επιλέγετε το κουμπί «Εισαγωγή κωδικού»

Βήμα 3
Εισάγετε στο πεδίο «Όνομα καμπάνιας» το όνομα του κουπονιού και τον κωδικό που
βρίσκεται εντός του Link που θα σας σταλεί κατά την αγορά και πιέζετε το κουμπί
«Συνέχεια»
Για παράδειγμα στο παρακάτω link το όνομα του κουπονιού είναι η λέξη “aaa” , ενώ ο
κωδικός είναι ο xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
https://mysafe.f-secure.com/register/aaa/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Βήμα 4
Τέλος τσεκάρετε το κουτί δίπλα στη φράση «Αποδέχομαι αυτές τις αλλαγές στη συνδρομή
μου» έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η επέκταση της ημερομηνίας λήξης.

