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Partel Dataskyddspaket

Skyddar familjens alla apparater
Dataskyddspaketet ger ett omfattande skydd för hela familjens apparater. Det är ett belönat
dataskyddsprogram, som skyddar dina apparater från virus, trojaner och spionprogram.
Dataskyddspaketet skyddar också din bankförbindelse. Du kan även begränsa dina barns
internetanvändning. Hela familjen kan surfa säkert med såväl bordsdatorer som mobilapparater. Förutom
Windows, Mac och Android-apparater kan du också skydda iOS-apparater så som iPhone och iPad.
Dataskyddspaketets viktigaste egenskaper:
Snabb installation
Dataskyddspaketet går snabbt att installera och det uppdateras automatiskt. Du kan när som helst lägga till eller ta
bort apparater.
Skyddar mot virus
Dataskyddspaketet skyddar telefoner, tabletter och datorer från virus, trojaner, spionprogram och andra
säkerhetsrisker på nätet.
Säkra nätbetalningar
Dataskyddspaketet skyddar vid användning av nätbanken och vid nätuppköp. Ingen obehörig kan komma emellan.
Förhindra skräppost och samtal
Dataskyddspaketet förhindrar ovälkomna samtal, meddelanden och skräppost.
Skydd mot identitetsstöld
Dataskyddspaketet skyddar mot identitetsstölder på nätet och skyddar dina personliga uppgifter.
Lokalisera försvunnen apparat
Till dataskyddspaketets mångsidiga egenskaper hör bl.a. att det går att spåra en försvunnen eller stulen
mobilapparat och på det sätt hindra att innehållet hamnar i fel händer.
Barnskydd
Dataskyddspaketet skyddar barnen från skadligt innehåll på nätet. Det är också möjligt att begränsa tiden för
surfandet på nätet, tex 3 h/dygn sammanlagt för samtliga apparater som barnet använder.
Lätt att administrera
Dataskyddspaketet går lätt att använda via självbetjäningsportalen. Det går lätt och snabbt att administrera
säkerheten i olika apparater.
Dataskyddspaket och månadsavgift
Siffran på paketet markerar hur många apparater som ingår i paketet.
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