TILAA NYT!
ALK.
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90
€/kk

Kattava tietoturva tietokoneille,
älypuhelimille ja tableteille.

Nettisurffailu, sosiaalisen median ja
verkkopankin käyttö on nyt turvallista
missä tahansa ja millä tahansa laitteella

F-Securen osaamiseen perustuva uusi Turvapaketti-palvelu antaa
kaikille perheen laitteille suojan haittaohjelmia ja muita verkossa
vaanivia pöpöjä vastaan. Se on kattava tietoturva niin tietokoneille,
älypuhelimille kuin tableteillekin.
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Hyvää syytä tilata nyt!

1. Suoja haittaohjelmia vastaan

Turvapaketti suojaa puhelimet, tietokoneet ja tabletit viruksilta,
troijalaisilta, vakoiluohjelmilta ja muilta verkossa vaanivilta haittaohjelmilta.

2. Turvalliset verkkomaksut ja pankkiasiointi
Turvapaketti täyttää pankkien vaatimuksen tietoturvasta, se suojaa
verkkopankin käytön sekä verkko-ostokset. Kukaan ei pääse yhteyden väliin.

3. Lapsiturva

Turvapaketti suojaa lapset verkon haitallisilta sisällöiltä. Myös verkossa käytettyä
aikaa voidaan rajoittaa.

4. Omien tietojen suojaus

Turvapaketti estää identiteettivarkaudet verkossa ja turvaa henkilökohtaiset
tietosi. Se estää myös ei-toivotut puhelut, tekstiviestit ja roskapostit.

5. Kadonneen mobiililaitteen paikannus

Turvapaketin monipuolisiin ominaisuuksiin kuuluu myös se, että kadonnut tai
varastettu mobiililaite voidaan jäljittää ja sen sisällön päätyminen väärin käsiin
estää.

Vertaa
tietoturvaohjelmistojen
ominaisuuksia

Haittaohjelmatorjunta
suojaa haitallisilta tiedostoilta

Selauksen suojaus
tunnistaa haitalliset verkkosivut

Avast Free*

AVG Free*

Avira Free*

?

?

?

F-Secure
Tietoturvapaketti

?

Turvallinen asiointi verkkopankissa ja
-kaupoissa
Palomuuri
estä kutsumattomien vieraiden pääsyn koneelle

Henkilöllisyyden suojaus
Turvallinen asionti verkkokaupassa suojaa mm.
pankkitroijalaisilta

Sähköpostin suojaus
torjuu roskapostit

Tietojenkalastelu
tunnistaa haitalliset linkit sähköpostista

Lapsilukko
suojaa lapsia sopimattomalta materiaalilta
* avast.com, avg.com, avira.com (Tammikuu 2014)

Nopea asennus
ja helppo
hallinnointi
Turvapaketti on nopea asentaa, ja se pysyy automaattisesti
ajan tasalla. Voit koska tahansa lisätä tai poistaa laitteita
turvan piiristä. Turvapakettia voit käyttää kätevästi
itsepalveluportaalista. Eri laitteisiin asennetun tietoturvan
hallinnoiminen on kätevää!

Laitteesi
suojauksen voi
tarkistaa yhdellä
painalluksella!

1. Kirjaudu
Kirjaudupalveluun
palveluunosoitteessa
osoitteessa 		
omahallinta.fi
oma.kaisanet.fi
2. Valitse Turvapaketti-palvelu tai Tilatut
palvelut (voimassaolevan tietoturvan 		
löydät täältä)
3. Aloita palvelun asennus valitsemalla 		
suojattava laiteympäristö
4. Lähetä asennuslinkki suoraa 		
mobiililaitteeseen tai jatka ohjelmiston
asennukseen

Helppo
ja nopea
käyttää!

Tilaa

nyt,

saat heti suojan kaikille laitteillesi!

Turvapaketti 1:lle laitteelle...................................................... 2,90 €/kk
Turvapaketti 3:lle laitteelle.......................... 6,90 €/kk (2,30 €/kk/laite)
Turvapaketti 5:lle laitteelle.......................... 8,90 €/kk (1,78 €/kk/laite)
Turvapaketti 8:lle laitteelle......................... 11,90 €/kk (1,49 €/kk/laite)
Turvapaketti 10:lle laitteelle...................... 13,90 €/kk (1,39 €/kk/laite)
Palvelun avausmaksu 0€.

Kajaani:
Pohjolankatu 20,
p. 0800 39 1234
BLC Center
Asiakaspalvelu
Olavinkatu
44
9–1639 8344
Iisalmi:
Pohjolankatu
5,ma-pe
p. 0800
ma-pe 9–17, la 10–14
puh. (015) 577 5310
www.kaisanet.fi
myynti@blc.fi
asiakaspalvelu@blc.fi

