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Johdanto 

Tämän asiakirjan tarkoituksena on auttaa pankkia tarjoamaan Webroot SecureAnywhere® -ohjelmistoa 
verkkopankkiasiakkailleen ja suojaamaan heitä verkkopankin käyttöön liittyviltä pankkipetos- ja verkkohyökkäysriskeiltä. 
Tämän asiakirjan usein kysyttyjen kysymysten osiota voidaan käyttää tarpeen mukaan joko kokonaan tai osittain.  
 
 

Webroot SecureAnywhere® AntiVirus -ohjelman 

tarjoaminen 

Jotta loppukäyttäjien Webroot®-suojaus otettaisiin käyttöön mahdollisimman laajasti, suojausohjelmistoa on tärkeää 
mainostaa verkkosivustolla hyvin näkyvästi. Tämä parantaa viime kädessä sekä pankin että asiakkaiden turvallisuutta. 
Markkinointimenetelmät vaihtelevat suuresti pankin markkinointityylin mukaan. Web Access Intelligencen avulla voidaan 
myös tunnistaa käyttäjät, jotka eivät ole asentaneet Webroot SecureAnywhere® AntiVirus -ohjelmistoa, jolloin tuotetta 
voidaan tarjota heille aktiivisesti pankin suojatun verkkosivuston kautta. Tämä on kohdennettu ja tehokkaampi tapa lisätä 
käyttöönottoa.  
 

Asiakastukilinkit 

Webroot on luonut pankkikohtaiset asiakastukilinkit pankin asiakkaiden tunnistamiseksi. Pankin asiakkaat pääsevät 
asiakastukeen näiden linkkien kautta. Linkit on upotettu  Webroot SecureAnywhere® AntiVirus -ohjelmiston pankkikohtaiseen 
versioon, ja niitä saattaa olla upotettuna myös joissakin usein kysytyissä kysymyksissä (jäljempänä).  
 
Yleinen tuki etusivulla 
 
Tukipyynnön luominen 24/7 

 

Asiakkaiden usein kysyttyjä kysymyksiä 

Seuraavassa on jotakin usein kysyttyjä kysymyksiä, joiden vastaukset auttavat pankin asiakkaita ymmärtämään, miksi 
heidän kannattaa asentaa Webroot SecureAnywhere® ja käyttää sitä. Yleisten kysymysten osio on erityisen tärkeä. Muissa 
osissa on täydentäviä tietoja, jotka ovat pitkälti saatavana käyttöoppaista ja Webroot-verkkosivuston muista resursseista. 
Vastaukset räätälöidään kuitenkin aina juuri tämän pankin asiakkaille. 
 

Yleisiä kysymyksiä   

Miksi pankki tarjoaa Webroot SecureAnywhere® -ohjelmistoa? 

Tietokoneessasi pitäisi jo olla virustorjuntaohjelmisto, mutta perinteiset ohjelmistot eivät suojaa erityisesti arkaluontoisia 

tietoja, joita annat verkkopankissa, verkkokaupoissa tai sosiaalisen median sivustoilla. 

Jotta sinulla olisi varmasti käytössä paras mahdollinen suojaus, pankkisi tekee yhteistyötä Webrootin kanssa ja tarjoaa 

käyttöösi palkitun suojausohjelmiston. Sovellus suojaa sinua viruksilta ja verkkouhilta, jotka on suunniteltu varastamaan 

henkilötietojasi ja verkkopankkitietojasi. Kyseessä on aivan uusi virustorjuntateknologia, joka toimii laitteesi nykyisen 

suojausohjelmiston rinnalla. Se suojaa sinua uhilta, jotka saattavat jäädä muilta ratkaisuilta huomaamatta. 

 

Kuka on Webroot? 

https://detail.webrootanywhere.com/howcanwehelp.asp?CSIPARTNER=0987
https://detail.webrootanywhere.com/howcanwehelp.asp?CSIPARTNER=0987
https://www.webrootanywhere.com/servicewelcome.asp?KCYUSA=Y&CSIPARTNER=0987
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Webroot on johtava pilvipohjaisten asiakaskäyttöön tarkoitettujen suojausratkaisujen toimittaja. Tuotteemme on suunniteltu 

nopeiksi, tehokkaiksi ja käyttäjälähtöisiksi. Ne suojaavat tietokoneesi ja verkossa jakamasi tiedot tehokkaasti. 

 

 

 

Miten virustorjuntaohjelmani poikkeaa Webroot SecureAnywhere® -ohjelmistosta? 

Toisin kuin useimmat virustorjuntaohjelmistot, Webroot SecureAnywhere® on suunniteltu käytettäväksi muiden 

tietokoneeseen asennettujen suojaustuotteiden rinnalla. Ohjelmisto käyttää vain vähän tietokoneen resursseja. Se tarkistaa 

tietokoneen äärettömän nopeasti ja estää tehokkaasti uusia tai ainutlaatuisia haittaohjelmia saastuttamasta konettasi.  

Webroot SecureAnywhere® poikkeaa muista ratkaisuista seuraavasti: 

Havaitsee, estää ja poistaa tietokoneesta kaikki, myös hyvin kehittyneet pankkisovellusten haittaohjelmat.  

Integroitu Identity Shield -ominaisuus toimii toisena suojauskerroksena taloudellisia ja tietoja varastavia haittaohjelmia 
vastaan. Identity Shield olettaa, että tietokoneessa saattaa jo olla kehittynyt, vaikeasti havaittava haittaohjelma, kuten 
pankkisovellusten troijalainen, ja neutralisoi uhan estämällä tietojen varastamisen tietokoneesta.  

Virusmääritelmiä ei tarvitse päivittää, sillä ne vanhenevat parissa minuutissa. Käyttää sen sijaan Webroot® Intelligence 
Networkia (maailman laajin uhkatietokanta) uusien tiedostojen tunnistamiseen ja uhkien luokittelemiseen reaaliajassa. 
Webroot tunnistaa upouudet uhat parissa sekunnissa, ei vasta tuntien tai päivien kuluttua, ja vähentää merkittävästi 
haittaohjelmista aiheutuvia vaaroja.   

Kevyt, käyttää vähemmän tietokoneen resursseja kuin mikään muu virustorjuntaohjelmisto. Ohjelmiston koko on vain yksi 
megatavu, joten se on pikkuruinen verrattuna perinteisiin virustorjuntaohjelmistoihin (keskimäärin 500 megatavua). 

Se on todella nopea. Se on riippumattomien testien mukaan maailman nopein virustorjuntaohjelmisto. Tavallinen huolellinen 
tarkastus kestää tietokoneesta riippuen noin 1–3 minuuttia, eikä se hidasta koneen toimintaa. 

Webroot SecureAnywhere® sai jo toisena vuotena peräkkäin PCMag USA -lehden testissä täydet pisteet, 5/5, ja sitä 
kehuttiin tehokkaimmaksi uusien haittaohjelmien tunnistajaksi. Se on saanut myös himotun PCMag-lehden Editor’s Choice -
palkinnon. 

 

Mitä suojaus- ja hallintaominaisuuksia Webroot SecureAnywhere® sisältää? 

Webroot SecureAnywhere® sisältää seuraavat keskeiset ominaisuudet: 

Virustorjunta 

Vakoiluohjelmien torjunta 

Tietojen kalastelun torjunta 

Palomuuri 

Identiteettisuoja 

Sosiaalisen median suojaus 

Haitallisten linkkien ja hakutulosten tunnistus 

Management Console -verkkohallintakonsoli 

 

Mitä lisäsuojaa Identity Shield tarjoaa? 

Identity Shield suojaa kaikki tiedot, joita jaat verkkopankissa, verkkokaupassa tai sosiaalisen median sivustolla. Se suojaa 

esimerkiksi kirjautumistietosi, salasanasi, tilinumerosi, luottokorttitietosi ja osoitteiden ja syntymäpäivien kaltaiset 

henkilökohtaiset tiedot. Se toimii myös haluttujen pankkitietojen toisena suojauskerroksena, torjuu tietoja varastavia 

troijalaisia ja varmistaa näin, että identiteettisi ja verkossa tekemäsi toimenpiteet pysyvät varmasti turvassa.  

Webroot SecureAnywhere® suojelee sinua seuraavasti: 
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Tunnistaa, onko verkkosivusto aito ja varmistaa, ettei kyseessä ole tietojen kalastelusivusto 

Varmistaa, että kirjautumistietosi toimitetaan vain sille verkkosivustolle, jolle ne on tarkoitettu 

Suojelee henkilökohtaisia tietojasi, vaikka tietokoneessa olisi jo tunnistamaton haittaohjelma 

 

Suojaa automaattisesti verkkoselaimesi, evästeet ja tallennetut sivustotiedot 

Estää näppäintallennusohjelmien ja näytönkaappaajien kaltaiset selainhyökkäykset, jotka yrittävät seurata toimintaasi 
verkkopankissa 

Estää leikepöydän tietojen varastamisen ja pysäyttää URL-osoitteiden varkausyritykset 

Estää selaimen muutosyritykset ja selainikkunoiden epäilyttävän käytön 

 

Kuinka paljon tämä suojausohjelmisto maksaa? 

Pankki tarjoaa Webroot SecureAnywhere® AntiVirus -ohjelmiston verkkopankkiasiakkaidensa käyttöön veloituksetta. Lataa 

ilmainen Webroot SecureAnywhere® AntiVirus suoraan pankin verkkopankkisivustolta. 

 

Webroot SecureAnywhere® -ohjelmiston asentaminen 

 

Miten Webroot SecureAnywhere® asennetaan? 

Napsauta Webroot®-latauslinkkiä tai -painiketta, joka tulee näkyviin, kun kirjaudut verkkopankkiin.  

Webroot SecureAnywhere® -agentti on alle yhden megatavun kokoinen. Sen lataaminen tietokoneeseen kestää vain 

muutaman sekunnin. Näkyviin tulevat seuraavat vaihtoehdot. Näytön sisältö voi vaihdella hieman käytettävän selaimen 

mukaan. Jatka napsauttamalla Run. 

 

 

Näkyviin saattaa tulla myös suojausvaroitus. Napsauta Run. 

 

 

Napsauta sen jälkeen Agree and Install.  
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Tietokoneen asetuksista riippuen näkyviin saattaa tulla edellä esitetty suojausvaroitus. Napsauta Yes. 

 

Webroot SecureAnywhere® alkaa parin sekunnin kuluttua tarkistaa järjestelmääsi ja optimoida asetuksia sopiviksi. 

Tämä kestää yleensä pari minuuttia. 

 

 

Kun ensimmäinen tarkistus on tehty, näkyviin tulee ”You are protected” -näyttö. 
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Sinun ei tarvitse tehdä enää mitään muuta. Asennus on nyt valmis. Napsauta Start using SecureAnywhere, jolloin ikkuna 

sulkeutuu. Pääkäyttöliittymä tulee näkyviin.  

Miten otan käyttöön suojauksen tietojen kalastelua vastaan? 

Koska useimmat selaimet edellyttävät lupaa lisäosien käyttöönottoon, asiakkaan täytyy itse ottaa käyttöön suojaus tietojen 

kalastelua vastaan. Tämä tapahtuu selaimen asetuksissa.  

 

 

Onko Webroot SecureAnywhere® saatavana useilla eri kielillä?  

Kyllä. Webroot SecureAnywhere® on saatavana kiinaksi (yksinkertaistettu), kiinaksi, koreaksi, japaniksi, venäjäksi, turkiksi, 

englanniksi, saksaksi, ranskaksi, portugaliksi, espanjaksi, italiaksi ja hollanniksi.  

Webroot SecureAnywhere® tunnistaa käyttöjärjestelmän kielen ja asentaa automaattisesti sinulle sopivan kielen. Jos 

käyttöjärjestelmäsi kieli ei ole saatavana, ohjelmisto asennetaan automaattisesti englanninkielisenä.  
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Miten näen käyttöliittymän?  

Ilmoitusalueen Webroot®-kuvakkeen kaksoisnapsautus on helpoin tapa päästä käyttöliittymään. 

 

 

 

Ohjelma siirtyy silloin käyttöliittymään. 

 

 

 

 
 

Tarvitsenko Webroot SecureAnywhere® -ohjelmiston asennukseen pääkäyttäjän oikeudet?  

Kyllä. Ohjelmiston asentaminen edellyttää tietokoneen pääkäyttäjän oikeuksia.  

 

En ole kovin tekninen ihminen. Onko tähän suojausohjelmistoon vaikea määritellä asetuksia?  

Ei. Ohjelmiston oletusasetukset on suunniteltu riittäviksi. Jos sinun kuitenkin on tarpeen muuttaa jotakin asetusta, se on 

helppoa, nopeaa ja tapahtuu intuitiivisesti. Verkkotuki ja tuotteen sisäinen tuki ovat aina apunasi. Ohjelmiston lataamiseen ja 

asennukseen kuluu vain muutama sekunti. Sen jälkeen olet täysin suojassa.  

 

Webroot SecureAnywhere® -ohjelmiston asennus ei onnistu. Mitä minun pitäisi tehdä?  

Jos asentamisessa on ongelmia, voit ottaa yhteyden Webroot®-tukeen napsauttamalla tätä. 

Jos verkkosivuston tiedot eivät auta sinua ratkaisemaan ongelmaa, voit napsauttaa linkkiä Open a Support Ticket tai luoda 

https://detail.webrootanywhere.com/howcanwehelp.asp?CSIPARTNER=0988
https://www.webrootanywhere.com/servicewelcome.asp?KCYUSA=Y&CSIPARTNER=0988
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tukipyynnön napsauttamalla tätä. Webroot®-asiakaspalvelija ottaa sinuun yhteyttä.  

 

Mitä teen, jos yrityksessäni on rajoituksia, joiden vuoksi en pysty asentamaan Webroot SecureAnywhere 

AntiVirus® -ohjelmistoa? 

Monissa yrityksissä on muun muassa rajoitettu asennusoikeuksia, suodatettu verkon käyttöä, laadittu tietyt 

välimuistiasetukset ja palomuurirajoitukset. Jos et pysty asentamaan Webroot SecureAnywhere® -ohjelmistoa, ota yhteys 

järjestelmänvalvojaan ja pyydä apua, tai pyydä häntä ottamaan yhteys globaaliin Webroot®-tukeen ja pyytämään 

ympäristöösi soveltuvat asennusohjeet. Tilaa puhelu napsauttamalla tätä. 

 

Missä ovat Webroot-tukisivujen linkit?  

 

Yleisen tuen aloitussivu on täällä.  

 

Napsauta tätä, jos haluat luoda 24/7-tukipyynnön.  

 

Jos Webroot SecureAnywhere® -ohjelmistoon liittyy ongelmia, napsauta tätä ja ota yhteys tukeen, ennen kuin poistat 

ohjelman asennuksen. Webroot®-tuki pystyy yleensä tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmat etäyhteyden kautta. 

 

Jos joudut poistamaan Webroot SecureAnywhere® -asennuksen, toimi seuraavasti: 

Avaa Windowsin ohjauspaneeli 

Valitse ”Uninstall a program” tai ”Programs and Features” 

Valitse Webroot SecureAnywhere® ja poista asennus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haittaohjelmien havaitseminen ja poistaminen 

 

Mitä tapahtuu, jos tietokoneessani on haittaohjelma? 

https://www.webrootanywhere.com/servicewelcome.asp?KCYUSA=Y&CSIPARTNER=0988
https://www.webrootanywhere.com/servicewelcome.asp?KCYUSA=Y&CSIPARTNER=0988
http://www.webrootanywhere.com/howcanwehelp.asp?CSIPARTNER=0987
https://www.webrootanywhere.com/servicewelcome.asp?CSIPARTNER=0987
https://www.webrootanywhere.com/servicewelcome.asp?KCYUSA=Y&CSIPARTNER=0988
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Jos ensimmäisen tarkistuksen aikana löytyy haittaohjelma, tarkistuksen tuloksissa näytetään löytyneen haittaohjelman tiedot 
seuraavasti: 
 

 
 
Jos haluat käynnistää haittaohjelman poiston, napsauta Continue ja noudata seuraavan näytön ohjeita. 
 

 
 
Käynnistä haittaohjelman poisto napsauttamalla Begin Threat Removal. 
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Kun agentti on poistanut haittaohjelman, tehdään toinen tarkistus ja varmistetaan, että uhka on poistunut kokonaan. 
Haittaohjelman tyypistä riippuen  (esim. muistissa oleva haittaohjelma) voi uudelleenkäynnistys ja automaattinen 
uudelleentarkistus olla tarpeen.  Noudata näyttöön tulevia ohjeita. 
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Mitä tapahtuu, jos käyn sivustolla, jolla kalastellaan tietoja tai joka on vilpillinen? 

Identity Shield on suunniteltu tarjoamaan suojauksen ilman varoituksia ja ponnahdusnäyttöjä, joten pystyt jatkamaan 
päivittäisiä tehtäviäsi tietokoneella. Jos kuitenkin eksyt vahingossa verkkosivustolle, joka on tunnettu uhka tai tietojen 
kalastelusivusto, ohjelmisto näyttää seuraavanlaisen varoituksen.  
 

 
 

 
 
 
Ellet ole varma, että sivusto on aito, sulje aina selainikkuna.    
 
Tärkeää: Webroot SecureAnywhere® on hyvin tehokas kumppani verkkorikollisuuden torjuntaan, mutta sen vaikutus 
perustuu ihmisten vastuulliseen käyttäytymiseen. Varoitusten huomiotta jättäminen vaarantaa turvallisuuden. 
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Webroot SecureAnywhere® -ohjelmiston päivittäinen käyttö 

 

Vaikuttaako Webroot SecureAnywhere® Internet-käyttööni? 

Ei. Ohjelmisto on suunniteltu siten, että se häiritsee toimintaasi mahdollisimman vähän. Se vain ilmoittaa haitallisesta 

verkkosivustosta näyttämällä varoitussanoman. Lisäksi se ilmoittaa löytyneistä haittaohjelmista.  

 

Vaikuttaako Webroot SecureAnywhere® laitteessani oleviin sovelluksiin? 

Ei. Se on suunniteltu valitsemaan automaattisesti parhaat mahdolliset asetukset, joilla varmistetaan mahdollisimman hyvä 

yhteensopivuus tietokoneen kaikkien muiden sovellusten kanssa.  

 

Poistaako Webroot SecureAnywhere® päivittäiseen käyttöön liittyvät uhat? 

Kyllä. Kaikki Webroot SecureAnywhere® -ohjelmiston havaitsemat uhat poistetaan.  

 

Onko Webroot SecureAnywhere® -ohjelmistosta olemassa käyttöopasta?  

Kyllä. Saat kattavat tuoteohjeet käyttöösi napsauttamalla ilmoitusalueen Webroot SecureAnywhere® -kuvaketta hiiren 

kakkospainikkeella ja valitsemalla Help and Support, napsauttamalla käyttöliittymän kysymysmerkkikuvaketta 

tai napsauttamalla tätä: Tuoteoppaat. 

 

Minulla on käytössä muita suojaustuotteita, jotka täytyy päivittää joka päivä. Täytyykö näin tehdä myös 

Webroot SecureAnywhere® -ohjelmistossa?  

Ei. Ohjelmistopäivitykset tapahtuvat pilvessä. Webroot SecureAnywhere® -ohjelmistossa ei tarvitse päivittää virustietoja.   

 

Mistä saan asiakastukea? 

Webroot tarjoaa asiakastukea. Suosittelemme Webroot SecureAnywhere® -ohjelmiston verkkotuen käyttöä ohjelmiston 

sisäisten työkalujen avulla. Pääset tukeen napsauttamalla ilmoitusalueen Webroot SecureAnywhere® -

kuvaketta ja valitsemalla Help and Support.  

Voit myös napsauttaa Webroot SecureAnywhere® -kotisivun kysymysmerkkikuvaketta . Jos et löydä etsimääsi 

vastausta Webroot®-tukisivustolta, voit tehdä sivustolla tukipyynnön. Kun lähetät pyynnön suoraan laitteesta ohjelmiston 

sisäisten tukityökalujen avulla, Webroot®-tukeen ladataan uhkia koskevat tiedot ja muita tärkeitä diagnostisia tietoja. Kun 

tukipyynnön tiedot on analysoitu, tuen edustaja ottaa sinuun yhteyttä. 

Jos et pysty käyttämään tai asentamaan Webroot SecureAnywhere® -ohjelmistoa, voit luoda asiakastukipyynnön 

napsauttamalla tätä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.webrootanywhere.com/servicewelcome.asp?KCYUSA=Y&CSIPARTNER=0988
https://www.webrootanywhere.com/servicewelcome.asp?KCYUSA=Y&CSIPARTNER=0988
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Yhteensopivuus 

 

Mitkä ovat Webroot SecureAnywhere® -ohjelmiston järjestelmävaatimukset?  

Webroot SecureAnywhere® vaikuttaa tietokoneesi nopeuteen vain erittäin vähän. Se toimii myös hyvin vaatimattomilla 

tietokoneilla.  

Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi suosittelemme kuitenkin vähintään seuraavan tasoista tietokonetta:  

Suoritin:  Intel® Pentium®/Celeron®- tai AMD® K6/Athlon™/Duron™ -perhe tai muu yhteensopiva suoritin 

RAM:  128 Mt vapaata RAM-muistia (vähintään) 

Levytila:  10 Mt kiintolevytilaa (vähintään) 

Yhteydet:  Internet-yhteys 

 

Mitä käyttöjärjestelmiä ja selaimia Webroot SecureAnywhere® tukee? 

Käyttöjärjestelmät: 

Microsoft® Windows® XP 32- ja 64-bittinen, SP2, SP3 

Windows Vista® 32-bittinen (kaikki versiot), Windows Vista SP1, SP2 32- ja 64-bittinen (kaikki versiot) 

Windows 7 32- ja 64-bittinen (kaikki versiot), Windows 7 SP1 32- ja 64-bittinen (kaikki versiot) 

Windows 8 tai 8.1 32- ja 64-bittinen  

Selaimet: 

Microsoft® Internet Explorer® 7.0 ja uudemmat 

Mozilla® Firefox® 3.6 ja uudemmat (vain 32-bittinen) 

Google Chrome™ -selain 10.0 tai uudempi 

Opera 9 ja uudemmat (vain 32-bittinen) 

 

Hidastaako Webroot SecureAnywhere® tietokoneeni toimintaa? 

Ei. Toisin kuin muut suojaustuotteet, se on suunniteltu nopeaksi ja häiriöitä aiheuttamattomaksi, mutta suojauksen taso on 

korkea. Agentti on pieni, kooltaan alle yhden megatavun, ja sen lataus kestää vain pari sekuntia. Se on myös erittäin kevyt ja 

vaikuttaa tietokoneen nopeuteen vain hyvin vähän. 

 

Tarvitseeko minun edelleen käyttää nykyistä virustorjuntaohjelmistoani?  

Valinta on sinun. Webroot SecureAnywhere® voi joko korvata nykyisen virustorjuntaohjelmistosi tai toimia sen rinnalla.  

Webroot SecureAnywhere® on täysin yhteensopiva muiden yleisten virustorjuntaohjelmistojen kanssa. Se toimii 

tietokoneessa jo olevien virustorjuntaohjelmistojen rinnalla ja havaitsee ja poistaa uhkia, jotka jäävät muilta ratkaisuilta 

huomaamatta. Sinua ei pyydetä poistamaan nykyistä virustorjuntaohjelmistoasi, kun asennat Webroot SecureAnywhere® -

ohjelmiston. 
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Webroot Management Consolen käyttö verkossa 

 

Mikä on Management Console? 

Webroot tarjoaa helppokäyttöisen verkkotyökalun, Management Consolen, jonka avulla voit tarkastella ja hallita useita 

Webroot SecureAnywhere® -ohjelmistolla suojattuja tietokoneita tai muita laitteita. Se näyttää tarkistushistorian ja kunkin 

ryhmään kuuluvan laitteen suojaustilan, minkä lisäksi se tarjoaa käyttöön myös muita ominaisuuksia. 

 

Miten käytän Management Consolea verkossa? 

Verkkokonsoli on kaikkien käyttäjien käytettävissä. Voit käyttää Webroot® Management Console -verkkokonsolia 

napsauttamalla My Account -välilehteä ja sen jälkeen napsauttamalla vaihtoehtoa Access Web Console.  

 

 

Noudata näytön ohjeita ja napsauta Register Now. 
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Kun olet kirjautunut sisään, pääset tarkastelemaan laitteesi tilaa.  
 

 
 

 

Voinko lisätä Management Consoleen muita laitteita? 

Jos kaikilla laitteilla on vain yksi avainkoodi, ne lisätään Management Console -verkkokonsoliin automaattisesti. Jos laitteilla 

on erilaiset avainkoodit ja haluat nähdä kaikki hallittavat laitteet samassa Management Consolessa, sinun tarvitsee vain 

lisätä kunkin laitteen avainkoodit Management Consoleen.  

 

 

Avaa Webroot SecureAnywhere® -käyttöliittymä ja napsauta My Account -rataskuvaketta (ks. yllä). 
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Napsauta sitten Copy keycode to clipboard. 

Siirry Management Console -verkkokonsoliin ja napsauta Manage Keycodes. 

 

 

Napsauta sitten Add Product Keycode. 

 

 

Lisää sen jälkeen Webroot SecureAnywhere® -agentista kopioitu avainkoodi ja napsauta Add. 
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Webroot SecureAnywhere® -agentti tulee parin sekunnin sisällä näkyviin Management Consoleen ja pääset tarkastelemaan 

laitteen tilaa.  

 

Vastuunrajoitus 

Vaikka tämä sisältö on pyritty laatimaan mahdollisimman huolellisesti, tiedot saattavat muuttua tuotteen kehityksen tai 

teknisten muutosten vuoksi.

 


