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Luku

1
F-Secure Mobile Security -portaali
Aiheet:

Tästä jaksosta saat yleiskuvan F-Secure Mobile Security -portaalista.

•
•

Täältä löydät kuvauksen hallintaportaalin keskeisistä ominaisuuksista ja
perustoiminnoista.

•
•

Yleistä
Kirjautuminen hallintaportaaliin
ensi kertaa
Käyttäjätilitietojen haku ja hallinta
Uuden käyttäjän lisääminen
yrityssopimukseen
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Yleistä
Tuotteen keskeiset ominaisuudet.
Hallintaportaalin avulla voit
•
•
•
•

ladata mobiilisovelluksen uusimman version
hallita tuotelisenssejä ja tilauksia
tarkastella ja muokata peruskäyttäjien tietoja
luoda ja hallita yrityksen ja pääkäyttäjän tilejä.

Pääkäyttäjien käyttöoikeustasot
Kun käytät portaalia, sinulla saattaa olla käyttöoikeus eritasoisiin tietoihin pääkäyttäjätasosi mukaan.
Portaalin hallintarakenne on hierarkkinen. Pääkäyttäjänä näet kaikki käyttöoikeutesi mukaisen tason alapuolella
sijaitsevat tiedot.
•

•
•

Divisioonan pääkäyttäjät voivat luoda uusia alueita sekä tarkastella alueiden ja yritysten tasoisia tietoja ja
sopimustietoja. Divisioonan pääkäyttäjät eivät kuitenkaan voi tarkastella muita divisioonia tai niihin liittyviä
tietoja.
Alueen pääkäyttäjät voivat luoda uusia yritystilejä alueelleen ja selata yritysten tasoisia tietoja.
Yrityksen pääkäyttäjät voivat käyttää yrityksen tilin alaisia sopimus- ja käyttäjätietoja.

Kirjautuminen hallintaportaaliin ensi kertaa
Web-selainta käyttämällä voit kirjautua hallintaportaaliin.
Voit kirjautua hallintaportaaliin ensi kertaa noudattamalla näitä ohjeita.
1. Avaa https://msp.f-secure.com Web-selaimessa.

Kirjautumisnäyttö avautuu.
2. Kirjaudu käyttäjänimelläsi ja salasanallasi, jotka olet saanut.
Hallintaportaali kehottaa sinua vaihtamaan salasanasi. Sinun on vaihdettava salasanasi kirjautuessasi
ensi kertaa.
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3. Anna vanha salasana ja luo uusi, jota käyttämällä jatkossa hallintaportaaliin kirjautumiseen.
Valitse salasana, joka on helppo muistaa mutta vaikea arvata. Salasanassa on oltava vähintään 10 merkkiä,
ja sen tulee sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä.
Hallintaportaalin päänäkymä avautuu, kun olet antanut salasanasi.

Käyttäjätilitietojen haku ja hallinta
Voit hakea peruskäyttäjän tiedot, joita haluat tarkastella tai muokata.
Jos haluat hakea peruskäyttäjän, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse päänäkymässä Hae.
2. Anna hakuehdot, joiden mukaan haluat hakea käyttäjää. Voit jättää mitkä tahansa kentät tyhjiksi.
3. Valitse Hae.
Hallintaportaali näyttää kaikki peruskäyttäjät, jotka vastaavat hakuehtojasi.
4. Voit tarkastella yksityiskohtaisia tilitietoja valitsemalla peruskäyttäjän nimen.
Käyttäjän tilauksen tietojen näkymä avautuu.
5. Voit hallita peruskäyttäjän tiliä tekemällä haluamasi seuraavista toimista:
Toimi
Kuvaus
Muokkaa

Muokkaa peruskäyttäjän tietoja

Ensirekisteröinti

Lähetä lisenssikoodi tekstiviestinä peruskäyttäjälle

Uudelleenrekisteröinti

Vaihda lisenssisopimusta lähettämällä uudelleenrekisteröintisanoma
mobiilisovellukseen

Lähetä latauslinkki

Lähetä peruskäyttäjälle linkki tuotteen lataussivulle tekstiviestinä

Poista

Poista peruskäyttäjän tili pysyvästi

Huomautus: Jos lähetät ensirekisteröintikoodin uuteen mobiililaitteeseen, aikaisemmin käytetyssä
laitteessa asennettuna oleva mobiilisovellus poistuu käytöstä, eikä sitä voi käyttää.
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•
•

Voit tarkastella tietoja tuote- ja haittaohjelmatunnistepäivityksistä valitsemalla valikosta
Käyttölokitiedosto.
Voit tarkastella kaikkien portaalin mobiilisovellukseen lähettämien viestien lokitiedostoa valitsemalla
Viestilokitiedosto.

Uuden käyttäjän lisääminen yrityssopimukseen
Voit lisätä uusia peruskäyttäjiä yritystiliin manuaalisesti yksitellen.
Voit lisätä uusia käyttäjiä yritykselle noudattamalla näitä ohjeita.
1. Jos haluat tarkastella kaikkia valitun yritystilin lisenssejä, valitse Sopimukset.
2. Valitse luettelosta sen lisenssin nimi, johon haluat lisätä uusia peruskäyttäjiä.
Hallintaportaali näyttää lisenssin tiedot ja luettelon peruskäyttäjistä, jotka käyttävät lisenssiä.
3. Lisää uusi käyttäjä lisenssiin valitsemalla Lisää uusi.
4. Kirjoita peruskäyttäjän nimi ja yhteystiedot Etunimi-, Sukunimi-, Matkapuhelin- ja Sähköposti-kenttiin.
5. Laitetyyppi-kentässä näkyy laite, joka peruskäyttäjällä on, kun mobiilisovellus on aktivoitu.
6. Näet lisenssin voimassaoloajan Sopimuksen alkamisaika- ja Sopimuksen päättymispäivämäärä
-kentistä.
7. Valitse Lähetä aktivointitekstiviestit uusille käyttäjille -valintaruutu, jos haluat lähettää aktivointitviestin
käyttäjän matkapuhelinnumeroon tekstiviestinä.
Jos haluat toimittaa aktivointiviestin muulla tavalla, jätä valintaruutu valitsematta.
8. Valitse OK.
Jos Lähetä aktivointitekstiviestit uusille käyttäjille -valintaruutu on valittuna, peruskäyttäjä saa
aktivointiviestin, kun käyttäjän tili on luotu. Mobiililaitteeseen asennettu sovellus aktivoi tuotteen automaattisesti
aktivointiviestiä käyttämällä.
Jos Lähetä latauslinkki -valintaruutu on valittuna, uudet käyttäjät saavat linkin tuotteen lataussivulle, jolta
he voivat ladata ja asentaa F-Secure Mobile Security -sovelluksen.
Voit myös käyttää license.xml-tiedostoa sovelluksen aktivointiin, esimerkiksi silloin, kun sovelluksen
asennuspaketti toimitetaan peruskäyttäjälle muistikortilla. Voit ladata license.xml-tiedoston valitsemalla
yrityksen sopimusten luettelosta sopimuksen, jota haluat käyttää, valitsemalla Muokkaa sekä valitsemalla
sitten sopimustietojen sivulta Lataa License.xml.

Luku

2
F-Secure Mobile Security
Aiheet:

Tästä jaksosta saat yleiskuvan -sovelluksesta.

•
•
•
•
•

Täältä löydät kuvauksen tuotteen keskeisistä ominaisuuksista ja ohjeet
sen asentamisesta mobiililaitteeseesi.

•

Yleistä
Asennus laitteella
Aktivointi
Anti-Theftin ottaminen käyttöön
Anti-Theft-etätoiminnon
käyttöönotto
Selaussuojausasetusten
muuttaminen

Yksityiskohtaisia tietoja -tuotteesta saat sen käyttöoppaasta.

10 | F-Secure Mobile Security for Business | F-Secure Mobile Security

Yleistä
F-Secure Mobile Security on kattava mobiililaitteen suojausratkaisu.
Tuote suojaa mobiililaitteeseen tallennettuja tietoja haitallisen koodin hyökkäyksiltä ja valvoo saapuvia ja
lähteviä yhteyksiä ja suojaa laitetta verkkotunkeutumisyrityksiltä. Se auttaa myös suojaamaan henkilökohtaisia
ja luottamuksellisia tietoja, jos laite katoaa tai se varastetaan. Selauksen suojaus tunnistaa turvalliset sivustot
ja sivustot, joita on syytä välttää, ja estää haitalliset sivustot automaattisesti varmistaen näin, että olet turvassa
Internetissä.
Tuote tarkistaa kaikki tiedostot virusten varalta automaattisesti, kun ne tallennetaan, kopioidaan, ladataan tai
synkronoidaan tai kun niitä muokataan jollakin muulla tavalla. Kaikki tartunnan saaneet tiedostot eristetään
välittömästi laitteen muiden tietojen suojaamiseksi. Automaattinen tarkistus tapahtuu huomaamatta taustalla.
Toimiakseen tehokkaasti virustentorjuntaohjelmisto tarvitsee aina ajan tasalla olevat virustunnisteet. Tuote
noutaa uusimmat virustunnisteet automaattisesti.

Keskeiset ominaisuudet
Tuotteen keskeisten ominaisuuksien luettelo.
Tuotteen keskeiset ominaisuudet:
Huomaamaton toiminta

Sovellus toimii taustalla, kun käytät laitettasi.

Monipuolinen tarkistus

Sovellus tarkistaa automaattisesti kaikki tiedostot, kun niitä käytetään. Voit
myös tehdä manuaalisen virustarkistuksen laitteelle aina halutessasi.

Automaattiset päivitykset

Sovellus pitää virustunnisteet ajan tasalla lataamalla päivitykset automaattisesti
ja säännöllisesti.

Palomuuri

Sovellus suojaa mahdollisesti haitalliselta verkkosisällöltä estämällä
tietoturvasääntöjen vastaisen tiedonsiirron.

Anti-theft

Sovellus suojaa luottamukselliset tietosi lukitsemalla laitteesi automaattisesti,
kun siinä oleva SIM-kortti vaihdetaan. Lisäksi voit paikantaa laitteesi tai
etäpoistaa sen sisältämät tiedot lähettämällä siihen tekstiviestin, jos se on
varastettu.

Selaussuojaus

Sovellus suojaa web-sivustoilta, jotka saattavat varastaa henkilökohtaisia
tietojasi, kuten luottokorttinumeroita, käyttäjätilitietoja ja salasanoja.

Asennus laitteella
Ohjeet tuotteen asennuksesta suoraan laitteella.
Asennuksen aloittamiseksi laitteessasi on oltava asennustiedosto. Lataa asennustiedosto tietokoneeseen ja
siirrä se laitteeseen tai lataa asennustiedosto suoraan laitteeseen.
Voit asentaa tuotteen mobiililaitteellasi toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti.
1. Jos latasit asennustiedoston suoraan, asennus alkaa automaattisesti. Muussa tapauksessa etsi ja avaa
asennustiedosto, jonka siirsit laitteeseen.
2. Asenna tuote noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita.
3. Asennuksen jälkeen käynnistä laitteesi uudelleen, jos asennusohjelma kehottaa tekemään niin.
Kun asennus on valmis, tuote on vielä aktivoitava. Tuote ei suojaa laitettasi, jos et ole aktivoinut tuotetta.
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Aktivointi
Tuotteen aktivointi ottaa suojauksen käyttöön.
Voit aktivoida tuotteen kolmella tavalla:
•
•
•

Tilauskoodi: Voit käyttää tilaussopimuksessa olevaa tilauskoodia. Kirjoita tilauskoodi aktivoinnin aikana,
kun sitä pyydetään.
Tekstiviesti: Järjestelmänvalvoja voi lähettää aktivointikoodin tekstiviestitse hallintaportaalin kautta. Tuote
noutaa aktivointikoodin automaattisesti aktivoinnin aikana.
XML-tiedosto: Järjestelmänvalvoja voi toimittaa license.xml-tiedoston, joka sisältää aktivointikoodin.
Tätä tapaa voidaan käyttää esimerkiksi, kun tuotetta asennetaan muistikortilta tai laitehallinnan kautta
(sekä asennuspaketti että license.xml-tiedosto siirretään laitteeseen). Järjestelmänvalvoja voi käyttää
tätä tiedostoa hallintaportaalin sopimustietosivulta.

Voit aktivoida tuotteen noudattamalla näitä ohjeita:
1. Käynnistä sovellus.
Tuote tuo käyttöoikeusehdot näkyviin, kun käynnistät sen ensimmäisen kerran.
2. Lue käyttöehdot ja hyväksy ne.
Aktivointi alkaa, kun olet hyväksynyt käyttöoikeusehdot.
3. Valitse aktivointityyppi.
4. Aktivointi edellyttää yhteyden päivityspalveluun. Muodosta yhteys päivityspalveluun painamalla Kyllä.
Sovellus muodostaa yhteyden päivityspalveluun ja aktivoi tuotteen.
Jos käytit tilauskoodia tuotteen aktivointiin, sovellus lataa uusimmat virustunnisteet ensimmäisen päivityksen
aikana.
5. Kun tuote on ladannut kaikki tarvittavat päivitykset, aktivointi on valmis. Tee aktivointi valmiiksi painamalla
Jatka.
Kun olet aktivoinut tuotteen, tuotteen pääkäyttöliittymä tulee näkyviin, ja tuote aloittaa laitteesi suojauksen.
Tarkista laite virusten varalta tuotteen asentamisen ja aktivoimisen jälkeen, jotta se on varmasti puhdas.
Palomuuritasoksi valitaan normaali.

Anti-Theftin ottaminen käyttöön
Anti-Theftin käyttäminen edellyttää näytön avaamiskuvion ja salasanan luomista.
Android-laitteissa on myös luotava näytön avaamiskuvio.
Voit ottaa Anti-Theftin käyttöön seuraavasti:
1. Valitse päänäkymässä Asetukset.
Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse Varkaudenesto asetusvalintaluettelosta.
3. Valitse Anti-Theft-asetusnäkymästä avaamiskuvion asetusvaihtoehto.
Ohita tämä vaihe, jos et käytä Android-laitetta.
Avaamiskuvionäyttö tulee näkyviin.
4. Piirrä avaamiskuvio ja paina Vahvista.
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa oppaissa.
Ohita tämä vaihe, jos et käytä Android-laitetta.
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5. Valitse Aseta salasana.
Aseta salasana -ikkuna tulee näkyviin.
6. Syötä salasana ja kirjoita se uudelleen, jotta voit varmistaa, että olet syöttänyt sen oikein.
7. Paina OK.
Anti-Theft otetaan käyttöön automaattisesti sen jälkeen, kun olet määrittänyt avaamiskuvion ja salasanan.

Anti-Theft-etätoiminnon käyttöönotto
Anti-Theft-toimintojen käyttöönoton jälkeen voit lukita laitteesi tai poistaa sen sisältämät tiedot lähettämällä
siihen tekstiviestin.
Voit ottaa Anti-Theft-etätoiminnon käyttöön seuraavasti:
1. Avaa päänäkymässä Anti-Theft.
2. Valitse Anti-Theft-valikosta Asetukset.
3. Jos haluat, että voit etälukita laitteesi, toimi seuraavasti:
a) Anna turvakoodi, jos et ole luonut sitä vielä.
b) Ota etälukitus käyttöön.
4. Jos haluat voida pyyhkiä laitteen etäsijainnista, ota etäpyyhintä käyttöön.
5. Jos haluat, että voit etäpaikantaa laitteesi, ota etäpaikannus käyttöön.
Jos haluat käyttää etäpaikannusta, varmista, että laitteen paikannustoiminnot ovat käytössä. Yleensä ne
ovat oletusarvoisesti käytössä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa ohjeissa.
Anti-Theft-etätoiminto on nyt käytössä.

Selaussuojausasetusten muuttaminen
Voit valita, milloin selaussuojaus otetaan käyttöön käyttämäsi operaattoriverkon perusteella.
Voit muuttaa tuoteasetuksia seuraavasti:
1. Selaa Asetukset-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä.
Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta Selaussuojaus.
3. Kun otat Selaussuojauksen käyttöön ja selaat Internetiä, tuote toimii taustalla.
4. Valitse, milloin selaussuojaus on käytössä:
•
•

Kaikki operaattorit - tuote tarkistaa sivustojen turvallisuuden käyttämästäsi operaattoriverkosta
riippumatta.
Vain oma operaattori - tuote tarkistaa sivustojen turvallisuuden vain silloin, kun käytät omaa
operaattoriverkkoa.

Kun Selaussuojaus on käytössä, tuote estää pääsyn haitallisille web-sivustoille. Voit palata sivulle, jolta lähdit,
valitsemalla estosivulta Takaisin.
Jos haluat siirtyä sivustolle, vaikka Selaussuojaus on estänyt pääsyn sille, valitse estosivulta Haluan siirtyä
tälle web-sivustolle silti -linkki.

