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Når du døjer med virus, spam, hackere og alskens andre fortrædeligheder på din pc, har du mest af alt brug
for hurtig og forståelig hjælp til at få løst problemerne. Her træder denne bog ind.Bogen hjælper dig med at
fjerne virus, spam og hackere fra din pc og dit hjemmenetværk. Den viser dig, hvordan du kommunikerer
sikkert på Internet, hvordan du passer på dine børn, når de surfer og chatter, og hvordan du i det hele taget

sikrer din pc.Alle råd og forklaringer er skrevet uden teknisk it-snak. Det sidste, du har brug for, er
uforståelige redegørelser for, hvordan pc´er og Internet fungerer. Derimod får du i denne bog konkret og
direkte hjælp til at løse dine it-problemer.Kræver løsningen, at du skal bruge ekstra programmer såsom

antivirus fra Internet, får du grundig vejledning i at hente og installere disse programmer på din pc. Samtlige
programmer der benyttes i bogen er selvfølgelig gratis.

Det forventes at rekordmange nordmenn handler julegaver på nettet i år og derfor er det god grunn til å være
ekstra oppmerksom på falske nettbutikker. Sikker onlinehandel med personlig kode eller NemID. Det er DK
Hostmaster der i samarbejde med blandt andre Dansk Industri og Erhvervsstyrelsen står bag det nye værktøj.

Vær sikker når du handler på nett.

Sikker På Nettet

Enten du spør. ALDRIG sender mails direkte til dig og beder om dine personlige oplysninger passwords PIN
koder eller lignende. Sikker færdsel på internettet starter hjemme ved din computer. 10 GODE RÅD MOD

IDENTITETSTYVERI Det kriminalpræventive råd Digitaliseringsstyrelsen og Rigspolitiet har udarbejdet 10
færdselsregler for sikker traik på internettet. Andelen falske og useriøse nettbutikker øker. Når du betaler via
PayPal gælder i øvrigt de samme regler som ved betaling med betalingskort. Langt de fleste er i dag meget
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troværdige og du kan handle med ro i maven. Vær sikker på nett med. Sikker med det offentlige på nettet
Webtilgængelighed Obligatorisk selvbetjening Lær mere om it og internet Trådløse netværk. Sikker på nettet
Hackerne forsøger at franarre dine personlige oplysninger i telefonopkald email eller sms. Det gælder både
apps og opdateringer. Derudover er fragt desværre næsten umulig at undgå når du køber på nettet. Bemærk
Betaler du med MobilePay Apple Pay eller Google Pay er der allerede tofaktorgodkendelse på dit køb. Se vår

side om hvordan forhindre nettsvindel og online trusler her.
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