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Generelle spørsmål   

Hvorfor tilbyr banken programvaren Webroot SecureAnywhere®? 

Du bør allerede ha sikkerhetsprogramvare på PCen, men vanlig antivirus er ikke spesialister i å beskytte sensitiv informasjon når du er 

online, i nettbank, nettbutikk eller på sosiale nettsamfunn. 

For å sikre at du har best mulig nettbeskyttelse, har banken inngått samarbeid med Webroot for å deg mulighet til å bruke deres 

prisbelønte sikkerhetsprogramvare som beskytter deg mot virus og internettrusler som er laget for å stjele din personlige informasjon 

og nettbankinformasjon. Dette er en helt ny antivirusteknologi som arbeider side om side med eksisterende sikkerhetsprogramvare på 

enheten og beskytter deg mot truslene som andre løsninger kan overse. 

 

Hvem er Webroot? 

Webroot er en ledende leverandør av skybaserte løsninger for endepunktsikkerhet. Våre produkter er laget for å være raske, effektive 

og brukerorienterte, samtidig som det gir en høy grad av beskyttelse for din PC og all informasjon du deler på internett. 

 

Hva er forskjellen mellom mitt antivirusprogram og Webroot SecureAnywhere®? 

I motsetning til de fleste antivirusprogrammer er Webroot SecureAnywhere® utviklet for å arbeide alene eller sammen med andre 

sikkerhetsprodukter som er installert på din PC. Programvaren bruker svært lite av datamaskinens ressurser, skanner ekstremt raskt og 

er svært effektiv når det gjelder å forhindre at ny eller unik skadelig programvare infiserer maskinen din.  

Webroot SecureAnywhere® skiller seg ut på følgende måter: 

Det oppdager, blokkerer og fjerner alle infeksjoner, inkludert svært avansert, skadelig bankprogramvare, fra din PC.  

Det har en integrert Identity Shield-funksjon som utgjør en sekundær forsvarsskanse mot skadelig programvare som stjeler økonomisk 
informasjon og annen informasjon. Identity Shield antar at din PC allerede kan være infisert med avansert, skadelig programvare som er 
vanskelig å oppdage, slik som en nettbanktrojaner, og nøytraliserer trusselen ved å deaktivere den skadelige programvarens 
datatyverier på PC-en.  

Ikke behov for virusdefinisjoner. Disse blir utdatert i løpet av minutter. I stedet bruker programmet Webroot® Intelligence Network 
(verdens største trusselintelligensdatabase) for å identifisere nye filer og klassifisere trusler i sanntid. Webroot identifiserer nye trusler i 
løpet av sekunder snarere enn timer eller dager, og reduserer i betydelig grad risikoen ved skadelig programvare.   

Det tar opp lite minneplass og bruker færrest PC-ressurser av noe antivirusprogram. Størrelsen er på under én megabyte, noe som er 
svært lite sammenlignet med konvensjonell antivirusprogramvare, som i gjennomsnitt tar opp rundt 500 megabyte. 

Det er ekstremt raskt. Ifølge uavhengige tester er det verdens raskeste antivirusprogram. En normal dypskanning tar 1-3 minutter, 
avhengig av maskinen, og vil ikke redusere hastigheten på din PC. 

For andre år på rad ble Webroot SecureAnywhere® kåret til den mest effektive antivirusprogramvaren for påvisning og blokkering av ny 
skadelig programvare, med en perfekt score på 5 av 5 fra PCMag USA. Det mottok også den svært ettertraktede PCMag Editors Choice 
Award. 
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Hvilke sikkerhetsbeskyttelses- og administrasjonsfunksjoner følger med Webroot SecureAnywhere®? 

Webroot SecureAnywhere® har følgende nøkkelfunksjonalitet: 

Antivirus 

Antispionprogram 

Anti-phishing 

Brannmur 

Identitetsbeskyttelse 

Beskyttelse på sosiale nettverk 

Identifisering av usikre koblinger og søkeresultater 

Nettbasert administrasjonskonsoll 

 

Hva slags ekstra beskyttelse gir Identity Shield? 

Identity Shield beskytter alle detaljopplysninger du utveksler med en nettbank, nettbutikk eller på et sosialt nettsted. Det beskytter 

informasjon som påloggingsinformasjon, passord, kontonummer, kredittkortnummer og personlige opplysninger som adresse, 

fødselsdato osv. Det gir også ekstra beskyttelse mot svært målrettede trojanere som forsøker å stjele bankopplysninger og annen 

informasjon, for å sikre at din identitet og dine nettaktiviteter er helt trygge.  

Webroot SecureAnywhere® beskytter deg på denne måten: 

Identifiserer om et nettsted du besøker er ekte, og ikke et phishing-nettsted 

Sikrer at påloggingsinformasjonen kun angis på nettsiden som den er beregnet for 

Beskytter dine personlige opplysninger, selv om det fortsatt finnes allerede uidentifisert skadelig programvare på din PC 

 

Beskytter nettleseren, informasjonskapsler og lagrede nettsteddata automatisk 

Hindrer nettleserangrep som tasteloggere og skjermgrabbere som prøver å få innblikk i din bankvirksomhet 

Beskytter utklippstavlen mot tyveri og stopper URL-kapringsangrep 

Sperrer forsøk på å modifisere nettleseren og mistenkelig tilgang til nettleservinduer 

 

Hvor mye koster denne sikkerhetsprogramvaren? 

Banken tilbyr Webroot SecureAnywhere® AntiVirus gratis til våre nettbankkunder. Last ned et gratis eksemplar av Webroot 

SecureAnywhere® AntiVirus direkte fra bankens nettbankhjemmeside. 
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Installere Webroot SecureAnywhere
® 

 

Hvordan installerer jeg Webroot SecureAnywhere®? 

Klikk på knappen for nedlasting av Webroot® som du ser etter at du har logget deg på kontoen.  

Webroot SecureAnywhere®-agenten, som er under én megabyte i størrelse, lastes ned på PC-en i løpet av sekunder. Avhengig av hvilken 

nettleser du bruker, vil du få et valg som ligner på det nedenfor. Klikk Kjør for å fortsette. 

 

 

Det kan også skje at du ser en sikkerhetsadvarsel. Klikk på Kjør. 

 

 

Deretter klikker du på "Agree and Install".  

 

 

Avhengig av innstillingene for PC-sikkerhet, kan det skje at du vil se advarselen ovenfor. Klikk på Ja. 

 

Etter noen sekunder vil Webroot SecureAnywhere® skanne og optimalisere seg selv for systemet ditt. 

Dette tar normalt ca. to minutter. 
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Når den første skanningen er fullført, ser du skjermbildet “You are protected”. 

 

 

 

Det trengs ingen ytterligere tiltak, og installasjonen er nå fullt ferdig. Klikk på Start using SecureAnywhere , så lukker du vinduet og 

åpner hovedvinduet med brukergrensesnittet.  

 

Finnes Webroot SecureAnywhere® på flere språk?  

Ja, Webroot SecureAnywhere® finnes på kinesisk (forenklet), kinesisk, koreansk, japansk, russisk, tyrkisk, engelsk, tysk, fransk, 

portugisisk, spansk, italiensk og nederlandsk.  

Webroot SecureAnywhere® oppdager operativsystemets språk og installerer automatisk riktig språk for deg. Hvis språket til 
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operativsystemet ikke er tilgjengelig, vil agenten som standard bruke engelsk.  

 

Hvordan kan jeg finne brukergrensesnittet?  

Den enkleste måten å få tilgang til brukergrensesnittet på. er ved å dobbeltklikke på Webroot®-ikonet i systemstatusfeltet. 

 

 

 

Da åpnes brukergrensesnittet 

 

 

 

 
 
Trenger jeg administratorrettigheter for å installere Webroot SecureAnywhere®?  

Ja, for å installere programvaren trenger du administratorrettigheter på maskinen din.  

 

Jeg er ingen tekniker. Er denne sikkerhetsprogramvaren vanskelig å installere?  

Nei Standardinnstillingene i programvaren er utviklet for å være tilstrekkelige, men hvis du trenger å endre noe, er det enkelt og 

intuitivt å gjøre det. Du har alltid tilgang til hjelp på nett og i produktet hvis du trenger veiledning. Det tar bare noen sekunder å laste 

ned og installere programvaren, og deretter er du fullstendig beskyttet.  

 

Jeg har problemer med å installere Webroot SecureAnywhere®. Hva skal jeg gjøre?  

Ved installasjonsproblemer kan du kontakte kundestøtte for Webroot® ved å klikke her. 

Dersom opplysningene på nettstedet ikke er nok til å løse problemet, kan du klikke på koblingen Open a Support Ticket eller klikke her 

for å opprette en kundestøttesak. Deretter vil du bli kontaktet av en servicemedarbeider for Webroot®.  

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


Side 7 KONFIDENSIELT - Dette dokumentet er gjort tilgjengelig i fortrolighet innenfor kommersielle rammer og må ikke distribueres uten uttrykkelig t illatelse fra Webroot til noen tredjepart 

utenfor banken.  

©2015 Webroot Inc. Med enerett. 

SecureAnywhere™ AntiVirus - spørsmål og svar for sluttbrukere 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Hva gjør jeg hvis bedriften min har restriksjoner, og jeg ikke kan installere Webroot SecureAnywhere AntiVirus®? 

En rekke bedrifter har begrensede installasjonsrettigheter, filtrert internett, proxy-innstillinger, og brannmurrestriksjoner og lignende. 

Hvis du ikke er i stand til å installere Webroot SecureAnywhere®, tar du kontakt med IT-administratoren og lar vedkommende hjelpe 

deg, eller ber IT-administratoren om å kontakte Webroot®s globale støtte for installasjonsinstruksjoner som er spesifikke for ditt miljø. 

Klikk her for å bli ringt tilbake. 

 

Hvor finner jeg støttesidene for Webroot på nettet?  

 

Den generelle støttesiden finner du her.  

 

Klikk her for å opprette en 24/7 kundestøttesak.  

 

Hvis du har problemer med Webroot SecureAnywhere® kan du prøve å kontakte kundestøtte ved å klikke her før du avinstallerer 

programvaren. Webroot®s kundestøtte kan vanligvis oppdage og løse problemer eksternt. 

 

Hvis du ønsker å avinstallere Webroot SecureAnywhere®, gjør du som følger: 

Åpne Kontrollpanel i Windows 

Velg “Avinstaller er program” eller “Programmer” 

Velg Webroot SecureAnywhere®, og avinstaller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


Side 8 KONFIDENSIELT - Dette dokumentet er gjort tilgjengelig i fortrolighet innenfor kommersielle rammer og må ikke distribueres uten uttrykkelig t illatelse fra Webroot til noen tredjepart 

utenfor banken.  

©2015 Webroot Inc. Med enerett. 

SecureAnywhere™ AntiVirus - spørsmål og svar for sluttbrukere 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Oppdaging og fjerning av skadelig programvare 

 
Hva skjer hvis det er skadelig programvare på min PC? 

Hvis det blir oppdaget skadelig programvare under den første skanningen, vil skjermbildet med skanneresultater vise detaljer om 
eventuelt funnet skadelig programvare, som vist nedenfor: 
 

 
 
Hvis du ønsker å sette i gang fjerning av skadelig programvare, klikker du på Continue og følger anbefalingene i det neste skjermbildet. 
 

 
 
Klikk på Begin Threat Removal for å starte fjerningen av skadelig programvare. 
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Etter at agenten har fjernet den skadelige programvaren, utføres en ny skanning for å sikre at trusselen er helt fjernet. Avhengig av 
arten av skadelig programvare (f.eks. minneresident skadelig programvare) kan det bli nødvendig med en omstart og et nytt autosøk. 
Følg bare instruksjonene på skjermen. 
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Hva skjer hvis jeg går til en phishing-nettside eller en svindelnettside? 

Identity Shield er laget for å gi beskyttelse uten advarsler og popup-meldinger, slik at du kan utføre dine daglige aktiviteter på PC-en. 
Men hvis du utilsiktet går inn på en nettside som har en kjent trussel eller er et phishing-område, vil programvaren vise advarsler som 
ligner på den nedenfor.  
 

 
 

 
 
 
Med mindre du er helt sikker på at nettstedet du besøker er autentisk, skal du alltid lukke vinduet.    
 
Viktig merknad: Webroot SecureAnywhere® er en svært effektivt hjelpemiddel for å forebygge datakriminalitet, men er avhengig av du 
som enkeltperson opptrer ansvarlig. Å ignorere advarsler kan føre til nedsatt sikkerhet. 
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Daglig bruk av Webroot SecureAnywhere
® 

 
Innvirker Webroot SecureAnywhere® på min bruk av internett? 

Nei. Programvaren er utviklet for å være svært lite påtrengende og sier bare fra dersom et ondsinnet nettsted er identifisert ved å vise 

en tydelig advarsel på skjermen, eller hvis skadelig programvare er funnet.  

 
Påvirker Webroot SecureAnywhere® programmene på enheten min? 

Nei, det er laget for å tilpasse seg automatisk til den best mulige konfigurasjonen for maksimal kompatibilitet med alle andre 

programmer på din PC.  

 
Fjerner Webroot SecureAnywhere® trusler under daglig bruk? 

Ja. Eventuelle trusler som oppdages av Webroot SecureAnywhere®, vil bli fjernet.  

 
Finnes det en bruksanvisning for Webroot SecureAnywhere®-programvaren?  

Ja. Du kan åpne omfattende produktveiledninger ved å høyreklikke på Webroot SecureAnywhere®-ikonet i systemstatusfeltet og velge 

Help and Support, klikke på spørsmålstegnet i brukergrensesnittet eller ved å klikke her: Produktveiledninger. 

 
Jeg har andre sikkerhetsprodukter som må oppdateres hver dag. Trenger jeg gjøre dette med Webroot SecureAnywhere®?  

Nei. Programvareoppdateringene skjer via skyen. Webroot SecureAnywhere® krever ikke oppdateringer av virusdefinisjoner.   

 
Hvor får jeg kundestøtte? 

Kundestøtte leveres av Webroot. Vi anbefaler online-støtte ved hjelp av verktøyene som er innebygd i Webroot SecureAnywhere®. Du 

kan få tilgang til støtten ved å klikke på Webroot SecureAnywhere® ikonet i systemstatusfeltet og velge 

Help and Support.  

Eller du kan klikke på spørsmålstegnet  på hjemmesiden for Webroot SecureAnywhere®for å få støtte. Hvis du ikke finner 

svaret du ønsker på støttesiden for Webroot®, kan du åpne en kundestøttesak på nettstedet. Når en kundestøttesak sendes direkte fra 

enheten ved hjelp av det innebygde kundestøtteverktøyet, lastes trusler og annen viktig diagnostisk informasjon opp til Webroot®s 

kundestøtte. Når informasjonen fra din kundestøttesak blir analysert, vil en kundestøttemedarbeider kontakte deg. 

Hvis du ikke kan få tilgang til eller installere Webroot SecureAnywhere®, kan du klikke her for å opprette en kundestøttesak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

 
Hvilke systemkrav gjelder for Webroot SecureAnywhere®?  

Webroot SecureAnywhere® tar opp ekstremt lite plass og har minimal innvirkning på hastigheten på PC-en din. Det vil også kjøre på PC-

er med svært lave spesifikasjoner.  

Men for å få best ytelse anbefaler vi bruk av en PC med minst følgende minimumsspesifikasjoner:  

Prosessor:  Intel® Pentium®/Celeron® eller AMD® K6/Athlon™/Duron™-serien eller annen kompatibel prosessor 

RAM:  128 MB ledig RAM (minimum) 

Diskplass:  10 MB ledig diskplass (minimum) 

Tilkoblinger  Internett-tilgang 

 

Hvilke operativsystemer og nettlesere støtter Webroot SecureAnywhere®? 

Operativsystemer: 

Microsoft® Windows® XP 32- og 64-bit SP2, SP3 

Windows Vista® 32-bit (alle utgaver), Windows Vista SP1, SP2 32- og 64-bit (alle utgaver) 

Windows 7 32- og 64-bit (alle utgaver), Windows 7 SP1 32- og 64-bit (alle utgaver) 

Windows 8 eller 8.1 32- og 64-bit  

Nettlesere: 

Microsoft® Internet Explorer® 7.0 og nyere 

Mozilla® Firefox® 3.6 og nyere (kun 32-bit) 

Google Chrome™ 10.0 eller nyere 

Opera 9 og nyere (kun 32-bit) 

 

Vil Webroot SecureAnywhere® redusere hastigheten på PC-en? 

Nei, det er forskjellig fra andre sikkerhetsprodukter fordi det er laget for å være raskt og diskré og gi høy grad av beskyttelse. Agenten er 

liten, under én megabyte, og lastes ned i løpet av sekunder. Det tar også opp ekstremt lite plass og har minimal innvirkning på 

hastigheten på PC-en. 

 

Må jeg fortsatt bruke mitt nåværende antivirusprogram?  

Det velger du selv. Webroot SecureAnywhere® kan enten erstatte eller brukes i tillegg til den eksisterende antivirusprogramvaren.  

Webroot SecureAnywhere® er fullt ut kompatibel med andre ledende antivirusprodukter og arbeider sammen med all eksisterende 

antivirusprogramvare for å oppdage og fjerne eventuelle trusler som de andre løsningene overser. Du vil ikke bli bedt om å avinstallere 

eksisterende antivirusprogrammer når du installerer Webroot SecureAnywhere®. 
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Få tilgang til online-administrasjonskonsollen 

 

Hva er administrasjonskonsollen? 

Webroot har en online-administrasjonskonsoll som er enkel å bruke og som gjør at du kan vise og administrere flere PC-er eller andre 

enheter som er beskyttet med Webroot SecureAnywhere®. Den viser skannehistorikken og sikkerhetsstatusen til hver enhet innenfor 

konsollgruppen, pluss andre funksjoner. 

 

Hvordan får jeg tilgang til online-administrasjonskonsollen? 

En online-konsoll er tilgjengelig for hver bruker. Du får tilgang til Webroot® online-administrasjonskonsollen ved å klikke på kategorien 

My Account og deretter på Access Web Console.  

 

 

Følg instruksjonene på skjermen og klikk på Register Now. 

 

 

Når du har fullført registreringsprosessen, vil du kunne se statusen til enheten.  
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Kan jeg legge til flere enheter i administrasjonskonsollen? 

Hvis alle enhetene bare har én nøkkelkode, blir de automatisk lagt til i din online-administrasjonskonsoll Hvis du har atskilte 

nøkkelkoder for hver enhet og ønsker å se alle enhetene som du administrerer i samme administrasjonskonsoll, trenger du bare å legge 

til nøkkelkodene for hver enhet i administrasjonskonsollen.  

 

 

Først åpner du brukergrensesnittet for Webroot SecureAnywhere® og klikker på My Account-tannhjulsikonet, som vist over. 
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Klikk deretter på Copy keycode to clipboard. 

Naviger til online-administrasjonskonsollen og klikk på Manage Keycodes. 

 

 

Klikk deretter på Add Product Keycode. 

 

 

Deretter legger du til nøkkelkoden som du kopierte fra Webroot SecureAnywhere®-agenten og klikker på Add. 
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Webroot SecureAnywhere®-agenten vil bli synlig i administrasjonskonsollen i løpet av få minutter, og du vil kunne se status for enheten.  

 

Ansvarsfraskrivelse 

Selv om alle forholdsregler er tatt for å gjøre dette innholdet så nøyaktig som mulig, kan noe informasjon bli endret på grunn av 

produktforbedringer eller spesifikasjoner.

 


