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Introduktion
ESET Mobile Security är en komplett säkerhetslösning som skyddar din enhet mot hot och nätfiske samt ger dig
möjlighet att ta kontroll över enheten genom fjärrstyrning om den försvinner eller blir stulen.
De viktigaste funktionerna inkluderar:
• Antivirus
• Anti-Theft
• Skydd mot nätfiske
• Integration med ESET HOME-portalen
• Samtalsfilter
• Säkerhetsgenomgång
• Säkerhetsrapport
• Network Inspector
• Applås
• Betalningsskydd

Nyheter
Nya funktioner i ESET Mobile Security version 7:

Tillagda
• Stöd för Android 12
• Skyddet mot nätfiske skyddar vissa appar för sociala nätverk

Förbättrat
• Skydd mot nätfiske för Facebook- och Messenger-appar
• ESET HOME integration
• Ny design för anslagstavla

Lägsta systemkrav
För att kunna installera ESET Mobile Security måste Android-enheten uppfylla följande lägsta systemkrav:
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• Operativsystem:

Android 5 (Lollipop) eller senare

• Pekskärmsupplösning: minst 240 x 320 bildpunkter
• Processor: 500+ MHz ARM7+
• RAM: 512+ MB
• Internetanslutning

Android Go
Android Go stöds inte

SMS-funktioner
Funktionerna Betrodda SIM-kort och SMS-kommandon i Anti-Theft är inte tillgängliga i CDMAenheter och enheter som saknar stöd för SMS.

SMS-funktioner
Anti-Theft-funktionen Betrodda SIM-kort är inte tillgänglig på CDMA-enheter och enheter som
inte stöder sms.

Google Play-tjänster
ESET Mobile Security kräver att Google Play-tjänster fungerar korrekt. ESET Mobile Security stöds
inte på enheter utan Google Play-tjänster, till exempel vissa Huawei-enheter.
* Funktionaliteten varierar i viss mån beroende på OS-version.

Installation
Öppna Google Play Butik-appen i Android-enheten och sök efter ESET Mobile Security (eller bara ESET).

Alternativt följer du länken eller skannar QR-koden nedan med en mobil enhet och ett QR-skanningsprogram:
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Eller läs vår stegvisa installationsguide (den här artikeln finns inte tillgänglig på alla språk).

När ESET Mobile Security har installerats trycker du på Öppna för att starta startguiden.
För att kunna skydda din personliga information och Android-enhetens resurser behöver ESET Mobile Security
åtkomst till enhetens funktioner och i vissa fall kunna styra dem. Se tabellen i den här artikeln i kunskapsbasen för
utförliga förklaringar av varje typ av behörighet och hur den används (artikeln finns inte på alla språk).

Installation
ESET Mobile Security finns att ladda ned från ESET:s webbplats:

Alternativt följer du länken eller skannar QR-koden nedan med en mobil enhet och ett QR-skanningsprogram:

Eller läs vår stegvisa installationsguide (den här artikeln finns inte tillgänglig på alla språk).

För att kunna installera ESET Mobile Security med .APK-filen som hämtats från ESET:s webbplats till din enhet
behöver du aktivera okända källor. Anvisningar finns i den här kunskapsbasartikeln (den här artikeln finns inte
tillgänglig på alla språk).
När .APK-filen för ESET Mobile Security hämtats trycker du på den och väljer Installera.ESET Mobile Securityappen installeras och startguiden startas.
För att kunna skydda din personliga information och Android-enhetens resurser behöver ESET Mobile Security
åtkomst till enhetens funktioner och i vissa fall kunna styra dem. Se tabellen i den här artikeln i kunskapsbasen för
utförliga förklaringar av varje typ av behörighet och hur den används (artikeln finns inte på alla språk).
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Startguiden
Efter installationen följer du anvisningarna på skärmen i startguiden:

Aktivera behörigheter för ESET Mobile Security
Den här guiden är baserad på Android-standardinställningar. Tillståndsaktiveringsprocessen kan
skilja sig åt beroende på enhetens tillverkare.
1. Tryck på Land och välj tillämpligt land.
2. Tryck på Språk och välj tillämpligt språk. Språket kan ändras senare i programinställningarna.
3. Tryck på Nästa och godkänn licensavtalet för slutanvändare och sekretesspolicyn.
4. Om tillämpligt tillåter du följande alternativ och trycker på Nästa.
• ESET LiveGrid©-feedbacksystemet. Mer information om ESET LiveGrid© finns i avsnittet Avancerade
inställningar.
• Program för en bättre kundupplevelse
• Jag vill få kampanjrabatter och produktnyheter från ESET.
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5. Logga in på ditt ESET HOME-konto för att ansluta din mobila enhet till ditt konto och aktivera ESET Mobile
Security.
Fortsätt med Google.
a.Välj ditt Google-konto.
b.Om du för första gången ansluter till ett befintligt ESET HOME-konto med ditt Google-konto uppmanas du
att skriva in ditt ESET HOME-lösenord. Tryck på Bekräfta lösenord.
Fortsätt med Apple.
a.Skriv ditt Apple-ID och lösenord.
b.Tryck på Logga in.
c.Skriv koden som skickas till din Apple-enhet.
d.Tryck på Fortsätt.
e.Om du litar på webbläsaren klickar du på Lita på.
f.Tryck på Fortsätt för att komma åt ESET HOME med ditt Apple-ID.
g.Tryck på X-ikonen i det övre vänstra hörnet för att återgå till ESET Mobile Security.
Skanna QR-kod
Det här alternativet kräver en annan enhet med ESET HOME-app.
a.Öppna ESET HOME-appen på en annan enhet.
b.Tryck på menyknappen

.

c.Tryck på Skanna QR-kod.
d.Tryck på Skanna QR-kod. Du kan bli ombedd att tillåta att ESET HOME tar bilder och spelar in videor. Tryck
på När du använder appen eller Bara den här gången.
e.Använd kameran för att skanna QR-koden.
f.Tryck på Anslut enhet.
Fortsätt med e-post
Skriv din e-postadress och ditt lösenord.
Tryck på Logga in.
När du har loggat in på ditt ESET HOME-konto måste du skapa ett smeknamn för din enhet. Detta hjälper dig att
identifiera den här enheten i ESET HOME. Skriv smeknamnet och tryck på Nästa.
Om du inte har något ESET HOME-konto eller om du inte vill ansluta din mobila enhet till ditt ESET HOME-konto
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trycker du på Hoppa över. Du kan logga in på ditt ESET HOME-konto senare i ESET Mobile Securityprogrammet.
Om du väljer att hoppa över det här steget ombeds du att välja det e-postkonto som ska användas för
registrering av ESET-licens och teknisk support. Tryck på Välj din e-postadress för att visa listan med tillgängliga
e-postkonton. Välj e-postadressen i kontolistan och tryck på Lägg till konto för att lägga till ett nytt e-postkonto
i enheten. Tryck på OK för att fortsätta. Om du vill använda ett annat e-postkonto utan att lägga till kontot på
enheten trycker du på Välj din e-postadress > Avbryt. Upprepa den här åtgärden två gånger. Skriv epostadressen i fältet E-post och tryck på Välj för att fortsätta.
6. De sista stegen i startguiden varierar beroende på vilken version av Android som finns på enheten.
Android 5
a.Startguiden är klar. Tryck på Starta första genomsökning.
Android 6-10
a.För att kunna genomsöka enheten behöver ESET Mobile Security flera behörigheter. På skärmen Tillåt
åtkomst går du igenom behörigheterna för ESET Mobile Security och trycker på Fortsätt.
b.Tryck på Tillåt för att ge ESET Mobile Security åtkomst. Om du trycker på Hoppa över kan inte ESET
Mobile Security genomsöka enheten efter hot förrän dessa behörigheter tillåts och du får ett
säkerhetsriskmeddelande.
Android 11 och senare
a.Tryck på Fortsätt.
b.Välj ESET Mobile Security.
c.Tryck på skjutreglaget bredvid ESET Mobile Security.
d.Startguiden är klar. Tryck på Starta första genomsökning.

Batteriskydd
Många enhetstillverkare införde alternativ för batteriskydd eller batteribesparing i Android 5 och
senare enheter. Den här funktionen stänger av skyddet mot nätfiske i ESET Mobile Security när
den aktiveras. På enheter med den här funktionen måste du skapa ett undantag som tillåter att
skyddet mot nätfiske i ESET Mobile Security fungerar med aktiverad batterisparfunktion. Läs i
enhetens dokumentation om hur du skapar ett undantag.

Produktlicensversioner
ESET Mobile Security finns i tre versioner:
• Kostnadsfri – grundfunktionerna är kostnadsfria att använda utan tidsbegränsning
• Provversionen – premiumfunktionerna kan användas under en begränsad tid (30 dagar som standard).
Provlicensen aktiveras automatiskt första gången ESET Mobile Security installeras per Google Play-konto.
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• Premium – premiumfunktionerna kan användas tills licensen går ut

I den här tabellen visas vilka funktioner som är tillgängliga i den kostnadsfria versionen, provversionen och
premiumversionen:
Kostnadsfri
✔

Antivirus

Prov och premium
✔

Antivirus – automatiska genomsökningar

✔

Automatisk uppdatering av detekteringsmoduler

✔

Applås

✔

Anti-Theft – SMS-kommandon

✔

Anti-Theft – webbportal

✔

Anti-Theft – SIM-skydd

✔

Network Inspector

✔

Skydd mot nätfiske

✔

Samtalsfilter

✔ (endast för Android 5.1 och senare)

Betalningsskydd

✔

Säkerhetsgenomgång

✔
✔

Säkerhetsrapport

✔

Om du vill aktivera ESET Mobile Security direkt i Android-enheten trycker du på Meny
ESET Mobile Security (eller trycker på enhetens MENY-knapp) och trycker på Licens.

i huvudfönstret för

ESET Mobile Security kan aktiveras på flera sätt.
• Köp premium – välj det här alternativet om du inte har en licens och vill köpa en.
• Ange en licensnyckel – välj det här alternativet om du redan har en licensnyckel. En licensnyckel är en unik
sträng i formatet: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX som används för att identifiera licensägaren. Du hittar den i
e-postmeddelandet som du fått från ESET eller på licenskortet i förpackningen.
• Jag har ett användarnamn och lösenord, vad ska jag göra? – välj det här alternativet om du vill
konvertera ditt användarnamn och lösenord till en licensnyckel på https://home.eset.com/convert

Aktivering
För att låsa upp premiumfunktionerna i ESET Mobile Security behöver ESET Mobile Security aktiveras med en
licensnyckel.

Du har inte en licens än
1. Tryck på menyknappen

för att öppna huvudmenyn.

2. Tryck på Uppgradera på startskärmen för ESET Mobile Security och välj Köp premium.
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3. Du omdirigeras till ESET:s webbplats.
4. Köp den licens som passar dina behov bäst i ESET:s webbutik.
5. Din licensnyckel skickas till den e-postadress du angav när du köpte din ESET-licens. När du får licensen
fortsätter du till avsnittet nedan.

Du har redan en licens
Anslut enheten till och ESET HOME aktivera ESET Mobile Security med en licens som redan är
associerad med ESET HOME
Om du vill ansluta enheten ESET HOME till och aktivera ESET Mobile Security besöker du avsnittet Ansluta till ESET
HOME.

Aktivera ESET Mobile Security utan ESET HOME
1. Tryck på Uppgradera på startskärmen för ESET Mobile Security och välj Jag har redan en licens.
2. Tryck på Ange en licensnyckel.
3. Skriv licensnyckeln och tryck på Aktivera.
4. När verifieringen av licensen är klar visas Aktivering slutförd. Tryck på Slutför för att stänga fönstret.

Produktlicensversioner
ESET Mobile Security finns i tre versioner:
• Kostnadsfri – grundfunktionerna är kostnadsfria att använda utan tidsbegränsning
• Premium – premiumfunktionerna kan användas tills licensen går ut.

I den här tabellen visas vilka funktioner som är tillgängliga i den kostnadsfria versionen och premiumversionen:
Kostnadsfri
Antivirus

✔

Premium
✔

Antivirus – automatiska genomsökningar

✔

Automatisk uppdatering av detekteringsmoduler

✔

Applås

✔

Anti-Theft – webbportal

✔

Anti-Theft – SIM-skydd

✔

Network Inspector

✔

Skydd mot nätfiske

✔

Samtalsfilter

✔ (endast för Android 5.1 och senare)

Betalningsskydd

✔
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Kostnadsfri

Premium
✔

Säkerhetsgenomgång
✔

Säkerhetsrapport

✔

Om du vill aktivera ESET Mobile Security direkt i Android-enheten trycker du på Meny
ESET Mobile Security (eller trycker på enhetens MENY-knapp) och trycker på Licens.

i huvudfönstret för

ESET Mobile Security kan aktiveras på flera sätt. Vilka aktiveringsmetoder och distributionssätt (ESET-webbsida,
Google Play) som är tillgängliga varierar mellan olika länder.
• Månadsvis eller årsvis – välj önskat prenumerationsintervall om du inte har en licens och vill köpa en
genom Google Play.
• Ange en licensnyckel – välj det här alternativet om du redan har en licensnyckel. En licensnyckel är en unik
sträng i formatet: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX som används för att identifiera licensägaren. Du hittar den i
e-postmeddelandet som du fått från ESET eller på licenskortet i förpackningen.

Aktivering
För att låsa upp premiumfunktionerna i ESET Mobile Security behöver ESET Mobile Security aktiveras med en
licensnyckel.

Om du inte har en licens än
1. Tryck på menyknappen

för att öppna huvudmenyn.

2. Tryck på Licens på huvudmenyn.
3. Välj en månadsvis eller årsvis prenumerationsplan. När du har valt prenumerationsplan förnyas
prenumerationen automatiskt med önskat intervall.
4. Du dirigeras till att slutföra köpet via Google Play.
5. Ett Google Play-beställningskvitto med ditt beställningsnummer skickas till den e-postadress som är kopplad
till ditt Google Play-konto. Dessutom skickas ett e-postmeddelande från ESET (som inte går att svara på) med
din licensinformation till samma e-postkonto. Spara dessa e-postmeddelanden för framtida referens.
6. Produkten aktiveras automatiskt när Google Play-köpet har gått igenom.

Om licensen köpts på ESET.com:
Funktioners tillgänglighet
Vissa funktioner som till exempel referenskoder är endast tillgängliga för Google Play-licensägare.
Dessa funktioner blir inaktiva om produkten aktiveras med en licens köpt från eset.com.

9

Om du redan har en licens
Du vill ansluta enheten till ESET HOME och aktivera ESET Mobile Security med en licens som
redan är associerad med ESET HOME
Om du vill ansluta enheten ESET HOME och aktivera ESET Mobile Security besöker du avsnittet Ansluta till ESET
HOME.

Aktivering utan ESET HOME
1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på menyknappen

.

2. Tryck på Licens på startskärmen för ESET Mobile Security och välj Ange en licensnyckel.
3. Ange licensnyckeln i fältet och tryck på Aktivera.
4. När licensen verifierats visas Aktivering slutförd.
5. Tryck på Slutför för att stänga fönstret.

Avinstallation
ESET Mobile Security kan avinstalleras med guiden Avinstallera som är tillgänglig på huvudmenyn för ESET Mobile
Security.
1.Tryck på Meny

.

2.Tryck på Inställningar.
3.Tryck på Avinstallera.
4.Om Anti-Theft är aktiverat uppmanas du att ange ESET Mobile Security säkerhets-PIN-kod/grafiskt
lösenord eller fingeravtryck.
5.Tryck på Avinstallera.
Om du vill avinstallera produkten manuellt följer du istället stegen nedan:
Android 6 och tidigare:
1.Tryck på startikonen
på Android-startskärmen (eller navigera till Start > Meny) och tryck på
Inställningar > Säkerhet > Enhetsadministratörer. Välj ESET Mobile Security och tryck på Inaktivera. Tryck
på Lås upp och ange säkerhets-PIN-kod/grafiskt lösenord eller fingeravtryck. Du kan hoppa över det här
steget om programmet inte längre är definierat som enhetsadministratör.
2.Återgå till Inställningar och tryck på Hantera program ESET Mobile Security > Avinstallera.
Android 7 och senare:
1.Öppna Inställningar och tryck på Hantera appar > ESET Mobile Security > Avinstallera. Om Anti-Theft10

skyddet är aktiverat kan du bli ombedd att inaktivera enhetsadministratören för ESET Mobile Security innan
du avinstallerar det.
Eller
1.Tryck

för att öppna huvudmenyn.

2.Välj Inställningar.
3.Tryck på Avinstallera.
4.Tryck på Avinstallera igen för att bekräfta ditt val.

Ansluta till ESET HOME
Om du vill använda den här funktionen uppgraderar du ESET Mobile Security till version 6.3 eller senare.

Ansluta enheten till ett befintligt ESET HOME-konto
1. Tryck på menyknappen

.

2. Tryck på ESET HOME-kontot.
Fortsätt med Google.
a.Välj ditt Google-konto.
b.Om du för första gången ansluter till ett befintligt ESET HOME-konto med ditt Google-konto uppmanas du
att skriva in ditt ESET HOME-lösenord. Tryck på Bekräfta lösenord.
Fortsätt med Apple.
a.Skriv ditt Apple-ID och lösenord.
b.Tryck på Logga in.
c.Skriv koden som skickas till din Apple-enhet.
d.Tryck på Fortsätt.
e.Om du litar på webbläsaren klickar du på Lita på.
f.Tryck på Fortsätt för att komma åt ESET HOME med ditt Apple-ID.
g.Tryck på X-ikonen i det övre vänstra hörnet för att återgå till ESET Mobile Security.
Skanna QR-kod
Det här alternativet kräver en annan enhet med ESET HOME-app.
a.Öppna ESET HOME-appen på en annan enhet.
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b.Tryck på menyknappen

.

c.Tryck på Skanna QR-kod.
d.Tryck på Skanna QR-kod. Du kan bli ombedd att tillåta att ESET HOME tar bilder och spelar in videor. Tryck
på När du använder appen eller Bara den här gången.
e.Använd kameran för att skanna QR-koden.
f.Tryck på Anslut enhet.
Fortsätt med e-post
a.Skriv din e-postadress och ditt lösenord.
b.Tryck på Logga in.
3. Om du loggar in på ditt ESET HOME-konto för första gången med den här enheten skapar du ett smeknamn
för enheten som gör det lättare att identifiera enheten i ESET HOME. Tryck på Nästa.
4. Om du använder en kostnadsfri licens eller testlicens och har en tillgänglig licens i ESET HOME kommer du
att erbjudas att aktivera ESET Mobile Security.
a.Välj tillämplig licens.
b.Tryck på Aktivera.
5. Tryck på Slutför.

Skapa ett ESET HOME-konto och anslut enheten till det
1. Tryck på menyknappen

.

2. Tryck på ESET HOME-kontot.
3. Tryck på Skapa konto.
4. Skriv din e-postadress och ditt lösenord.

Krav på lösenord
Lösenordet måste vara minst 10 tecken långt och innehålla minst en versal och en siffra.
5. Tryck på Skapa konto för att få en bekräftelselänk via e-post.
6. Skapa ett smeknamn för enheten och tryck på Nästa.
7. Tryck på Slutför.
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8. Om du vill slutföra registreringen trycker du på länken i bekräftelsemeddelandet.

Koppla bort från enheten ESET HOME
1. Tryck på menyknappen

.

2. Tryck på ESET HOME-kontot.
3. Tryck på Koppla från enhet. Om enheten inte är ansluten till ESET HOME är det här alternativet inte
tillgängligt.
4. Använd ditt fingeravtryck eller skriv din PIN-kod.
5. Tryck på Koppla från.

Antivirus
Antivirusmodulen skyddar din enhet mot skadlig kod genom att blockera inkommande hot och rensa bort dem.

Genomsök enhet
Vissa fördefinierade filtyper genomsöks som standard. Vid en genomsökning av enheten kontrolleras minnet,
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processer som körs och deras beroende dynamiska länkbibliotek samt filer som ingår i intern och flyttbar lagring.
En kort sammanfattning av genomsökningen sparas till en loggfil som är tillgänglig i avsnittet
Genomsökningsloggar. Tryck på Avbryt om du vill avbryta en pågående genomsökning. Genomsökningens
resultat och statistik visas under genomsökningen på panelen med inställningar för virusskydd.

Genomsökning av minneskort
ESET Mobile Security har inte stöd för genomsökning av minneskort på enheter med Android 6
och äldre.

Ej åtgärdade hot
Efter att ESET Mobile Security har upptäckt ett hot är det här alternativet tillgängligt tills du väljer en
responsåtgärd mot hotet. De tillgängliga responsåtgärderna är att ta bort hotet eller ignorera det.

Ignorera hot
Efter att du har valt att ignorera ett hot visas alternativet Ignorera hot. Med det här alternativet kan du
fortfarande ta bort ett ignorerat hot senare.

Laddningsgenomsökning
När det här alternativet väljs startas genomsökningen automatiskt när enheten är i inaktivt läge, fulladdad och
ansluten till en laddare.

Schemalagd genomsökning
Med Schemalagd genomsökning kan du schemalägga en enhetsgenomsökning som körs automatiskt vid en
fördefinierad tidpunkt. Om du vill schemalägga en genomsökning trycker du på intill Schemalagd genomsökning
och anger datum och tidpunkter för när genomsökningen ska startas.

Uppdatera detekteringsmoduler
Som standard finns det en uppdateringsaktivitet i ESET Mobile Security som säkerställer att programmet
uppdateras regelbundet. Om du vill köra uppdateringen manuellt trycker du på Uppdatera detekteringsmoduler.

Debitering av dataöverföring
För att undvika onödig användning av bandbredd utfärdas uppdateringar efter behov när nya hot
läggs till. Uppdateringarna är kostnadsfria, men datatrafiken kan debiteras av din mobiloperatör.

För mer information om genomsökningar, se följande länkar:
• Genomsökningsloggar
• Avancerade inställningar
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Genomsökningsloggar
Avsnittet Genomsökningsloggar innehåller omfattade data om varje schemalagd genomsökning eller manuellt
utlöst enhetsgenomsökning.
Varje logg innehåller:
• Datum och tid för genomsökningen
• Genomsökningsnivå (smart eller djup)
• Genomsökningens varaktighet
• Antal genomsökta filer
• Genomsökningsresultat eller fel som inträffade under genomsökningen
• Antal hittade hot och en lista med funna hot

Avancerade inställningar
Genomsökningsnivå
Det finns två genomsökningsnivåer att välja mellan:
• Smart – vid en smart genomsökning genomsöks installerade program, DEX-filer (körbara filer för Android
OS), SO-filer (bibliotek), arkiv med ett maximalt genomsökningsdjup på 3 kapslade arkiv samt innehåll på SDkort.
• Djup – vid en djup genomsökning genomsöks alla filtyper oavsett filändelse genomsöks både i
internminnet och på SD-kortet.

Realtidsskydd
Realtidsskyddet startas automatiskt vid systemstart och genomsöker filer du interagerar med. Det genomsöker
automatiskt mappen för hämtningar samt installerade eller uppdaterade program.

ESET LiveGrid©-ryktessystemet
ESET LiveGrid© är ett förebyggande system som ger enheten ytterligare en säkerhetsnivå. Det övervakar
oavbrutet de program och processer som körs på din dator och jämför med den senaste informationen som
samlats in från miljoner ESET-användare i hela världen. Detta ger oss möjlighet att erbjuda bättre och mer exakt
förebyggande skydd och snabbare genomsökningar till alla ESET-användare. Vi rekommenderar att du aktiverar
funktionen.

ESET LiveGrid©-feedbacksystemet
Med det här systemet samlar vi in anonym statistik, kraschrapporter och diagnostiska data om misstänkta objekt,
som vi behandlar automatiskt för att skapa detekteringsmekanismer i vårt molnsystem.
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Flyttbara medier
ESET Mobile Security genomsöker alla flyttbara medier som är anslutna till enheten, som till exempel USB-minnen
eller externa hårddiskar.

Detektera potentiellt oönskade program
Ett potentiellt oönskat program är ett program som innehåller reklamprogram, installerar verktygsfält, spårar dina
sökresultat eller har andra oklara mål. Det kan finnas vissa situationer där nyttan med ett potentiellt oönskat
program kan anses väga tyngre än riskerna. ESET tilldelar därför den här kategorin program en lägre risk jämfört
med skadlig programvara.

Detektera potentiellt osäkra program
Det finns många legitima program som förenklar administration av enheter i ett nätverk. Den innefattar program
som t.ex. verktyg för fjärråtkomst, program som spårar lösenord och keylogger-program. Klassificeringen
Potentiellt farliga program används för kommersiell, laglig programvara. I fel händer kan de dock användas i
skadliga syften. Aktivera alternativet Detektera potentiellt osäkra program om du vill övervaka den här kategorin
program och blockera dem om du vill.

Uppdateringsserver
Med det här alternativet kan du aktivera uppdateringar av enheten från en testlägesserver.
Testlägesuppdateringar har genomgått grundlig intern testning och blir snart allmänt tillgängliga. Du kan dra nytta
av att få tidig åtkomst till de senaste detektionsmetoderna och korrigeringarna. Det kan dock hända att
testlägesuppdateringarna inte alltid är helt stabila. Om du vill versionskontrollera de aktuella programmodulerna
trycker du på Meny på huvudskärmen för ESET Mobile Security och trycker på Om > ESET Mobile Security. Vi
rekommenderar att vanliga användare inte ändrar standardalternativet Publiceringsserver.

Adware Detector
Adware Detector är ESET:s svar på reklamprogram. Reklamprogram kan vara legitima program eller program som
försöker presentera sig som legitima (till exempel kalkylatorn eller ficklampan). Dessa program visar sedan
helskärmsannonser även när programmet är stängt. Därför kan användaren inte identifiera vilket program som
visar dessa popup-annonser.
Adware Detector hjälper dig att identifiera dessa reklamprogram. Så här använder du det efter att en popupannons har visats:
1. Öppna ESET Mobile Security.
2. På huvudskärmen för ESET Mobile Security trycker du på Antivirus.
3. Tryck på

i det övre högra hörnet för att visa menyn.

4. Tryck på Adware Detector på menyn.
5. När Adware Detector har visat en guide för att identifiera reklamprogram trycker du på Fortsätt.
Adware Detector visar program som har varit öppna under de senaste fem minuterna. Identifiera misstänkta
program och tryck på Ta bort för att ta bort dem från enheten. Ett misstänkt program är vanligtvis ett som du inte
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skulle öppna eller som du inte använde för tillfället.

Säkerhetsrapport
Säkerhetsrapport ger en heltäckande översikt över varje programmodul, dess respektive status och statistik. Du
kan även aktivera moduler som för närvarande inte är aktiverade från skärmen Säkerhetsrapport. Varje
programmodulavsnitt innehåller följande information.

Antivirus
• Installerade program
• Uppdaterade program
• Genomsökta program
• Hittade hot
• Uppdateringar av detekteringsmotor

Applås
• Antal skyddade program
• Antal lyckade programupplåsningar
• Antal misslyckade upplåsningsförsök

Skydd mot nätfiske
• Genomsökta webbplatser
• Hittade hot

Samtalsfilter
• Mottagna samtal
• Blockerade samtal

Säkerhetsgenomgång
• Varningar om roaming
• Varningar om öppet Wi-Fi

Betalningsskydd
• Antal skyddade program
• Antal genomsökningar av skyddade program
17

ESET Mobile Security visar en kort månadsrapport i Androids meddelandefält varje månad. Om du inte vill ha
dessa meddelanden måste du aktivera alternativet Visa inte meddelande om månadsrapport.

Aktivitetslogg
I aktivitetsloggen visas de dagliga aktiviteterna för ESET Mobile Security på huvudskärmen för ESET Mobile
Security-programmet. Aktivitetsloggen innehåller information om de webbplatser som har genomsökts av ESET
Mobile Security, ESET Mobile Security uppdateringar, programuppdateringar, installerade program, ESET Mobile
Security genomsökningar med mera.
Om du vill visa hela aktivitetslogghistoriken trycker du på Fullständig rapport i aktivitetsloggen. I aktivitetsloggens
fullständiga rapport kan du använda filter för att filtrera aktiviteter efter status eller ESET Mobile Securityfunktion. Till exempel: Varning, Risk, Stöldskydd och Licens. Det går även att filtrera aktiviteterna efter
förekomstdatum efter den senaste eller äldsta.
Så här rensar du aktivitetslogghistoriken:
1.Öppna ESET Mobile Security.
2.Svep startskärmen nedåt.
3.Tryck på Visa alla.
4.Tryck på menyikonen

.

5.Tryck på Rensa alla.

Så här tar du bort enskilda poster från aktivitetsloggens historik:
1.Öppna ESET Mobile Security.
2.Svep startskärmen uppåt.
3.Tryck på Visa alla.
4.Svep lämplig post åt vänster.
5.Tryck på Ta bort.

Stöldskydd
Funktionerna i ESET Anti-Theft skyddar din mobila enhet mot obehörig åtkomst, möjliggör övervakning av
främmande aktivitet och spårar enhetens plats. Du kan även visa ett meddelande för upphittaren om enheten går
förlorad.
Om enheten går förlorad kan du hantera den på ESET Anti-Theft-portalen eller så kan du utföra specifika åtgärder
med hjälp av SMS-kommandon från en betrodd kontakts enhet. Om du vill utföra åtgärder genom SMS måste du
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konfigurera funktionen för betrodda vänner och lägga till deras telefonnummer i listan med betrodda kontakter.
Se vår kunskapsbasartikel Konfigurera Anti-Theft-skydd i ESET Mobile Security för Android för att konfigurera
Anti-Theft i ESET Mobile Security. (Kunskapsbasartiklar finns inte tillgängliga på alla språk.)
ESET Anti-Theft måste ha åtkomstbehörighet till enhetens plats och kameran för att fungera. För att visa en
varning och låsa enheten måste ESET Mobile Security ha behörighet till skärmöverlagring.
Med den här funktionen kan du justera de varningar och aktiviteter som utlöses av Misstänkt läge. ESET Mobile
Security sparar regelbundet enhetens plats, kamerafoton och Wi-Fi-IP-adresser. Följande kan definieras:

Lås enhet automatiskt
Du kan konfigurera ESET Mobile Security så att enheten låses automatiskt när någon av följande åtgärder utförs:
• När ett SIM-kort tas ut – om det betrodda SIM-kortet tas ut ur enheten låses enheten. Om du vill ta ut och
inspektera betrodda SIM-kort trycker du på Hantera betrodda SIM-kort, väljer det SIM-kort du vill ta ut och
trycker sedan på papperskorgsikonen
. Om du vill lägga till ett betrott SIM-kort sätter du in SIM-kortet. Om
automatisk låsning är aktiverat måste du låsa upp enheten. ESET Mobile Security ber dig att bekräfta det
nyligen tillagda SIM-kortet som betrott. Vi aktiverar den här funktionen genom att skapa en unik identifierare
ESET#### för SIM-kortet och i kontakterna. Ta inte bort den unika identifieraren. Om identifierarkontakten tas
bort låses enheten.

Stöd för automatisk låsning om SIM-kortet tas ut
• Funktionen för automatisk låsning om SIM-kortet tas ut är inte tillgänglig på enheter med
CDMA, WCDMA och endast WiFi.
• Efter [X] upplåsningsförsök – när det här alternativet är aktiverat låses enheten efter ett inställt antal
misslyckade upplåsningsförsök. Du kan ställa in antalet misslyckade upplåsningsförsök innan enheten låses i
inställningarna för Anti-Theft. Om det misslyckade försöket orsakades av misstag kan du korrigera det inom 30
sekunder, så att det inte räknas som ett misslyckat försök. Du kan ändra korrigeringstiden i inställningarna för
Anti-Theft i alternativet Korrigeringstid. Du kan även inaktivera korrigeringstiden och då låses enheten
omedelbart efter det inställda antalet misslyckade upplåsningsförsök.
När enheten är låst kan du visa information för att kontakta enhetens ägare. Du kan även aktivera enheten för att
ta bilder med båda kamerorna för att få bilder på personen som försöker låsa upp enheten.

Efter att enheten låses
När enheten är låst kan följande åtgärder utföras:
• Visa kontaktuppgifter – visar alternativet Kontakta ägaren när en felaktig skärmlåskod anges.
• Ta ett foto – sparar den bakre och främre kamerans foton till enhetens galleri och Anti-Theft-portalen i
händelse av ett misslyckat upplåsningsförsök eller om ett SIM-kort tas ut.

SMS-kommandon
När funktionen är aktiverad kan du skicka SMS-kommandon för att utföra en åtgärd, till exempel låsa enheten,
lokalisera enheten eller rensa enheten helt. För att kunna skicka SMS-kommandon behöver du ha sparat
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telefonnumret till den enhet du vill använda för att skicka SMS-kommandon som en betrodd kontakt.

Hantera betrodda kontakter
Om du vill lägga till en betrodd kontakt trycker du på Hantera betrodda kontakter och trycker på +
-ikonen
nere till höger. Du kan välja vilka kommandon den aktuella kontakten ska kunna skicka. Den betrodda kontakten
kan även få ett meddelande när ditt betrodda SIM-kort tas ut.

SMS-funktioner
Funktionerna Betrodda SIM-kort och SMS-kommandon i Anti-Theft är inte tillgängliga i CDMAenheter och enheter som saknar stöd för SMS.

SMS-funktioner
Anti-Theft-funktionen Betrodda SIM-kort är inte tillgänglig på CDMA-enheter och enheter som
inte stöder sms.

Inställningar för Anti-Theft
Lås efter misslyckade försök
Välj antalet misslyckade upplåsningsförsök som ska tillåtas innan enheten låses. Om du vill ställa in antalet
upplåsningsförsök trycker du på på Anti-Theft-skärmen, väljer Inställningar, trycker på Lås efter misslyckade
försök och väljer det antalet misslyckade försök du vill ha.

Korrigeringstid
Om du har aktiverat Lås efter misslyckade försök kommer enheten att låsas efter det antalet misslyckade försök
du har ställt in. Inaktivera Korrigeringstid om du vill låsa enheten omedelbart efter att det inställda antalet
misslyckade försök har nåtts, eller ange en tidsgräns för att kunna låsa upp enheten innan den låses efter att det
inställda antalet misslyckade försök har nåtts.

Exempel
Lås efter misslyckade försök är aktiverat och antalet misslyckade försök är inställt på 3.
Korrigeringstid är inställt på 15 sekunder.
Efter att fel grafiskt lösenord har angetts på enheten tre gånger har du 15 sekunder på dig att
ange det korrekta grafiska lösenordet för att förhindra att ESET Mobile Security låser enheten.

Redigera kontaktuppgifter
Om enheten markeras som saknad på ESET Anti-Theft, eller efter ett valt antal misslyckade upplåsningsförsök,
visas informationen från Kontaktuppgifter på enhetens låsta skärm, så att upphittaren kan kontakta dig.
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Informationen kan innehålla:
• Ditt namn (valfritt)
• Ett extra mobiltelefonnummer till en familjemedlem eller vän
• Enhetsbeskrivning (valfritt)
• E-postadress (valfritt)

Hantera betrodda SIM-kort
Med det här alternativet kan du ta bort eller byta namn på det isatta SIM-kortet. Lägg till ett nytt betrott SIM-kort
genom att sätta in SIM-kortet i enheten. Enheten låses. ås upp enheten med säkerhetskoden. Du ombeds att
lägga till det nyligen isatta SIM-kortet i listan över betrodda SIM-kort. Om du inte lägger till SIM-kortet i listan
fortsätter SIM-skyddet att vara inaktiverat.

Ändra låstyp
Välj ett sätt att låsa upp ESET Anti-Theft på. En PIN-kod ställs in som standardalternativ när Anti-Theft
konfigureras. Du kan ändra detta till ett alternativ för grafiskt lösenord.

Använda fingeravtryck
När detta är aktiverat kan du använda det fingeravtryck som sparats i enheten för att låsa upp Anti-Theftalternativet.

SMS-kommandon
Följande SMS-kommandon kan skickas:
Lås
eset lock

Detta låser enheten och du kommer inte att kunna komma åt den utan ditt ESET HOME-lösenord.
Siren
eset siren

En högljudd siren startas även om enheten är inställd på tyst läge.
Sök
eset find

Du får ett textmeddelande med målenhetens GPS-koordinater, inklusive en länk till dess plats i Google Maps. Om
en mer exakt plats är tillgänglig efter en viss tid skickas ett nytt SMS.
Radera
eset wipe

Alla kontakter, meddelanden, e-post, konton, innehåll på SD-kort, bilder, musik och videofilmer lagrade i
standardmappar raderas permanent från enheten.
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När du har skickat ett SMS-kommando får du ett SMS med en säkerhetskod. För att bekräfta SMS-kommandot
svarar du med kommandot följt av säkerhetskoden, enligt anvisningarna i det SMS du fick.

Optimering
ESET Anti-Theft-optimering är en mätbar teknisk bedömning av enhetens säkerhetstillstånd. Stöldskyddet
undersöker systemet beträffande problemen listade nedan.
För varje säkerhetsproblem kan du trycka på Ändra inställningar för att öppna den skärm där du kan lösa det
specifika problemet. Om du inte vill att ESET Mobile Security ska rapportera något som ett problem klickar du på
Ignorera detta problem.
• Platstjänster avstängda – om du vill aktivera dem öppnar du Android-inställningarna > Platstjänster och
väljer Använd trådlösa nätverk
• GPS-satelliter används inte – du kommer åt inställningen i Android-inställningarna > Plats > Läge > Hög
noggrannhet
• Skärmlås ej säkrat – om du vill säkra enheten med skärmlåskod, lösenord, PIN-kod eller grafiskt lösenord
går du till Android-inställningarna > Låsskärm ; Skärmlås och väljer ett av de tillgängliga alternativen. De
flesta Android-enheter har Skype, Motion, ansiktsupplåsning, ansikte och röst, mönster, PIN-kod eller
lösenord. Om någon försöker låsa upp enheten med en felaktig kod får du ett meddelande av ESET AntiTheft om misstänkt aktivitet på ESET HOME-portalen.
• Mobildata ej aktiverade – du kommer åt inställningen i Android-inställningarna > Trådlöst & nätverk >
Mobila nätverk > Data.
• Google Play-tjänster ej tillgängliga – ESET Anti-Theft använder Google Play-tjänster för att skicka
kommandon till din enhet i realtid och visa push-meddelanden. Om dessa tjänster är inaktiverade eller
saknas i enheten är de ESET Anti-Theft-funktioner som hanteras via ESET HOME begränsade. I så fall bör
SMS-kommandon användas istället för ESET HOME-portalen.

SMS-funktioner
För att komma åt funktioner som använder SMS-tjänster i ESET Mobile Security behöver du först
installera programmet ESET SMS Tool. Läs mer i dokumentationen för ESET SMS Tool eller
artikeln i kunskapsbasen.

Webbportal
Version 6 av ESET Mobile Security är helt integrerad med ESET Anti-Theft genom ESET HOME-portalen. Via ESET
Anti-Theft-portalen kan du övervaka enhetens aktivitet, låsa enheten, skicka anpassade meddelanden till
upphittaren, utlösa en högljudd siren eller fjärradera enhetsdata.
Om du vill skapa ett ESET HOME-konto trycker du på Skapa nytt konto och fyller i registreringsformuläret. Leta
efter en e-postbekräftelse i inkorgen och klicka på länken för att aktivera kontot. Nu kan du använda de
stöldskyddsfunktioner som hanteras via ESET HOME. Om du redan har ett ESET HOME-konto trycker du på Logga
in och anger e-postadress och lösenord. När stegen är slutförda kan du associera enheten med ESET HOME22

kontot.
För mer vägledning om att använda ESET Anti-Theft-funktionerna, se användarhandboken för Anti-Theft eller
tryck på Hjälp i skärmens övre högra hörn.

Betrodda kontakter
Komma åt betrodda kontakter
Öppna betrodda kontakter i ESET Mobile Security genom att installera programmet ESET SMS
Tool. Mer information finns i dokumentationen till ESET SMS Tool eller i vår kunskapsbasartikel
Installera ESET SMS Tool på en Android-enhet. (Kunskapsbasartiklar finns inte tillgängliga på alla
språk.)
I avsnittet Betrodda kontakter kan du lägga till eller ta bort telefonnummer till vänner och familjemedlemmar
som kan:
• Få ett varnings-SMS när ett obehörigt SIM-kort upptäcks i enheten
• Skicka SMS-kommandon

Lägg till en ny betrodd vän genom att trycka på +
siluettikonen

och ange vännens namn och telefonnummer eller tryck på

för att välja en kontakt i telefonens kontaktlista. Ta bort en betrodd vän genom att välja posten

och trycka på ikonen

.

Om en post innehåller mer än ett telefonnummer fungerar varnings-SMS och återställning av lösenord med alla
associerade nummer. En detaljerad guide finns i kunskapsbasartikeln Lägg till en betrodd kontakt i ESET Mobile
Security för Android. (Kunskapsbasartiklar finns inte tillgängliga på alla språk.)

Samtalstjänster när du är utomlands
Om du befinner dig utomlands ska alla telefonnummer vara angivna med den internationella
uppringningskoden följt av själva numret (exempelvis +1610100100).

ESET HOME lösenord
Ändra bortglömt lösenord:
1.Öppna https://login.eset.com/LostPassword.
2.Ange e-postadressen som du använde för att registrera dig på ESET HOME och klicka på Skicka.
3.Logga in på ditt e-postkonto, öppna e-postmeddelandet Återställning av kontolösenord – ESET HOME
och klicka på länken i e-postmeddelandet.
4.Ange och bekräfta ett nytt lösenord och klicka på Bekräfta ändring.
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5.Klicka på OK.
6.Ange det nya lösenordet på enheten och tryck på Lås upp för att låsa upp den.

Ändra ditt ESET HOME-lösenord:
1.Gå till ESET HOME-webbplatsen.
2.Logga in med e-postadressen och det aktuella lösenordet.
3.Klicka på e-postadressen intill den nedåtvända pilen ⌵ uppe till höger.
4.Klicka på Ändra ett lösenord.
5.Skriv det aktuella lösenordet.
6.Skriv in det nya lösenordet och bekräfta det.
7.Klicka på Spara ändringar.

Skydd mot nätfiske
Termen nätfiske avser en kriminell verksamhet som involverar att manipulera användare så att de uppger
konfidentiell information på en webbplats som ser äkta ut, men som inte är det. Den här typen av manipulation
kallas för social ingenjörskonst. Nätfiske används ofta för att få tillgång till känsliga uppgifter som bankkonton,
kreditkortsnummer, PIN-koder eller användarnamn och lösenord.
Vi rekommenderar att du låter Skydd mot nätfiske vara markerat. Alla potentiella nätfiskeattacker som kommer
från webbplatser eller domäner registrerade i ESET:s databas över skadlig kod blockeras och ett
varningsmeddelande visas som informerar dig om attacken.
Skydd mot nätfiske integreras med de flesta vanliga webbläsarna och apparna för sociala nätverk som finns
tillgängliga i Android OS. Chrome och standardwebbläsare som är förinstallerade på Android-enheter (kallas
vanligen Internet eller Webbläsare). Andra webbläsare kan listas som oskyddade eftersom skyddet mot nätfiske
inte kan integreras tillräckligt i dem. Om du vill använda funktionerna i skyddet mot nätfiske fullt ut bör
webbläsare som inte stöds ej heller användas.

Förbättra funktionaliteten – ESET Mobile Security varnar om skyddet mot nätfiske behöver ytterligare
behörigheter godkända av Android OS. Tryck på Tillåt för att öppna systemets åtkomstinställningar och se igenom
de tillgängliga alternativen för att ge stöd åt fler webbläsare och aktivera skydd när du surfar i privatläge. Om du
inte vill att detta ska rapporteras som ett problem trycker du på Ignorera det här problemet (rekommenderas
ej).
Om du vill inaktivera skyddet mot nätfiske trycker du på menyknappen

och sedan på Inaktivera.

Skydd mot nätfiske på Samsung DeX
Skydd mot nätfiske stöds inte på enheter anslutna till en Samsung-DeX-station.
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Skyddade webbläsare
• Chrome
• Chrome Beta
• Firefox
• Firefox Beta
• Opera
• Opera Beta
• Opera Mini
• Opera Mini Beta
• Opera TV-webbläsare
• Samsung Internet
• Mint
• Yandex-webbläsare
• DuckDuckGo (i ESET Mobile Security version 6.1 och senare)
• Kiwi-webbläsare
• Edge
• Silk i Amazon-enheter
• Mi-webbläsare
• Xiaomi Mi-webbläsare
• Vewd i Android TV

Skyddade appar för sociala nätverk
• Facebook
• Facebook lite
• Messanger
• Messenger lite
• Instagram
• Appar för sociala nätverk som använder skyddade webbläsarkomponenter för webbvisning är också
skyddade.
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Applås
Med applåset kan du säkra åtkomsten till valda appar (e-postmeddelanden, meddelanden, kalendern och så
vidare) med en PIN-kod eller ett fingeravtryck. Applåset förhindrar obehörig åtkomst till valda appar även när
enheten är olåst.

Rekommendation
För bättre funktionalitet aktiverar behörigheten för överlagring (appar som kan visas överst) för
ESET Mobile Security.
Så konfigurerar du applåset i enheten:
1. Tryck på Applås på huvudskärmen för ESET Mobile Security.
2. Tryck på Aktivera.
3. Skriv din PIN-kod som låser upp program.
4. Bekräfta PIN-koden genom att skriva den igen.
5. Tryck på ett program för att låsa eller låsa upp det.

Konfigurera inställningar för applås
Om du vill komma åt inställningarna för applås öppnar du menyn
Inställningar:

i det övre högra hörnet och klickar på

• Lås nya appar – när applåset är aktiverat tillfrågas du om du vill låsa en ny app efter att du har installerat den
på enheten.
• Lås app igen – du kan ställa in applåset så att en app låses direkt när den stängs, efter att skärmen har
stängts av eller efter att det har gått en minut.
• Låstyp – du kan låsa appen med en PIN eller ett grafiskt lösenord.
• Lås upp med fingeravtryck–det här alternativet är endast tillgängligt om ett verifierat fingeravtryck har
sparats i enheten. När det aktiverats kan du låsa upp appar med fingeravtrycket som sparats i enheten. Det går
fortfarande att låsa upp appen med PIN-koden. Om du vill göra det trycker du på Använd PIN-kod när du
öppnar en låst app.
• Inkräktarvarning – efter en rad misslyckade upplåsningsförsök fotograferas inkräktaren av ESET Mobile
Security. Fotot visas efter nästa lyckade upplåsning av appen.

Inaktivera applås
1. Gå till applåsfunktionen i ESET Mobile Security.
2. Skriv PIN-koden för applåset.
3. Tryck på menyn
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i det övre högra hörnet.

4. Tryck på Inaktivera.

Aktivera nattläge
Genom att trycka på nattlägesikonen i det övre högra hörnet kan du aktivera nattläget på applåsskärmen så att
användningen blir behagligare för ögonen.

Jag har glömt pinkoden till applåset
Om du har glömt PIN-koden för applåset och inte har ett fingeravtryck sparat på enheten, så finns det två sätt att
låsa upp ett låst program, beroende på inställningarna för Anti-Theft:
• Om du har aktiverat Anti-Theft-funktionen i ESET Mobile Security:
1.Öppna ESET Mobile Security.
2.Gå till applåsfunktionen.
3.Skriv din PIN-kod. Tryck på Har du glömt din PIN-kod? i mitten av skärmen.
4.Om Anti-Theft-funktionen är aktiv uppmanas du att skriva in ditt ESET HOME-lösenord. Skriv lösenordet i
fältet Lösenord och tryck på Retur.
5.Skriv din nya PIN-kod och tryck på ✓ för att bekräfta den.
6.Skriv samma PIN-kod igen för att bekräfta den. Tryck på ✓ när du är klar.
• Om du inte har aktiverat Anti-Theft-funktionen avinstallerar du ESET Mobile Security och installerar det
igen.

Betalningsskydd
Betalningsskydd är ett ytterligare skyddslager som har utformats för att skydda din ekonomiska data på Androidenheter mot avancerat nätfiske och andra hot. Betalningsskydd förhindrar att andra program märker starten av
dina skyddade program, och hindrar dem även från att ersätta information eller läsa information på skärmen från
ditt skyddade program. Betalningsskydd genomsöker alla program som finns på dess lista över skyddade program.
När Betalningsskydd har aktiverats lägger det automatiskt till visa bank- och betalningsprogram i sin lista över
skyddade program.

Lägga till ett nytt program i listan över skyddade program
1. Öppna Betalningsskydd på programmenyn eller i ESET Mobile Security.
2. Tryck på Hantera.
3. Välj program som du vill skydda med Betalningsskydd.
4. Tryck på OK för att bekräfta valet.
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Öppna ett bank- och betalningsprogram med Betalningsskydd
Öppna dessa program från Säker programstart för att säkerställa högsta möjliga skydd för dina bank- och
betalningsprogram. Säker programstart ger ett ytterligare skyddslager jämfört med standardskyddet från
funktionen Betalningsskydd när du öppnar ett program utanför Säker programstart.
Säker programstart skapas automatiskt när betalningsskydd är aktiverat. Säker programstart innehåller alla
program som skyddas av Betalningsskydd.

Vad är Funktion för säker start och hur jag öppnar jag den?
Funktion för säker start finns på programlistan

eller i ESET Mobile Security > Betalningsskydd

.

Åtkomst till funktionen för säker start
För enklare och snabbare åtkomst till dina bank- och betalningsprogram kan du lägga till
funktionen för säker start på startskärmen. Om du vill lägga till funktionen för säker start på
startskärmen trycker du länge på ikonen för funktionen för säker start och drar den till
startskärmen.

Samtalsfilter
Samtalsfilter blockerar inkommande eller utgående samtal grundat på regler du ställer in.
Samtalsaviseringar visas inte när ett inkommande meddelande eller samtal blockeras. Se samtalsloggen för att
kontrollera om samtal har blockerats av misstag.
Blockera senaste uppringaren – tryck för att blockera inkommande samtal från det senast mottagna
telefonnumret. Då skapas en ny regel.

Regler
Om du vill skapa en ny regel trycker du på +-ikonen. Se nästa kapitel för mer information.
Om du vill ändra en befintlig regel trycker du på regelposten i listan med regler. Om du vill ta bort en post från
listan Regler markerar du posten och trycker på Ta bort .

Samtalslogg
I avsnittet Samtalslogg visas loggen med alla samtal som blockerats av samtalsfiltret. Varje logg innehåller
samtalets namn, tillhörande telefonnummer samt datum och tidpunkt för händelsen.

Enheter utan SIM-kort
Samtalsfilter fungerar inte på enheter som saknar stöd för samtal och meddelanden.
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Utgående samtal
Samtalsfilter blockerar inte utgående samtal i ESET Mobile Security som har hämtats från Google
Play.

Stöd för Android
Samtalsfilter är endast tillgängligt på enheter med Android 5.1 eller senare.

Lägga till en ny regel
Om du vill skapa en ny regel trycker du på +-ikonen.
1.I avsnittet Vad väljer du antingen Blockera eller Tillåt för att ange regeltypen för samtal och
meddelanden. Välj vilken samtalsriktning som ska blockeras (inkommande är valt som standard).
2.I avsnittet Vem väljer du ett alternativ för att ange vilka telefonnummer som ska omfattas av regeln.
• Person – välj en person i kontaktlistan eller lägg till namn och nummer manuellt. Du kan tilldela fler
telefonnummer till ett namn genom att klicka på +-knappen i avsnittet Telefonnummer.
• Grupp – ESET Mobile Security känner igen kontaktgrupperna sparade i dina kontakter (till exempel
familj, vänner eller arbetskamrater).
• Alla okända nummer inkluderar alla telefonnummer som inte är sparade i kontaktlistan. Alternativet
kan användas för att blockera ovälkomna telefonsamtal (exempelvis ”cold calls”) eller för att förhindra att
barn ringer okända nummer.
• Alla kända nummer inkluderar alla telefonnummer som är sparade i kontaktlistan.
• Alla nummer blockerar alla inkommande samtal.
• Dolda nummer gäller för uppringare som blockerat sitt telefonnummer mot nummerpresentation
(CLIR).
3.I avsnittet När väljer du antingen Alltid eller Anpassat för att ange tidsintervall och veckodagar som
regeln ska gälla. Som standard är lördag och söndag valda.
Se den här artikeln i kunskapsbasen för illustrerade anvisningar.

Samtalsfilter utomlands
Om du befinner dig utomlands ska alla telefonnummer vara angivna med den internationella
uppringningskoden följt av själva numret (exempelvis +1610100100).

Borttagning av SMS-tjänster
Den 9 januari 2019 införde Google Play begränsningar för användning av SMS- och samtalsbehörigheter som
krävs för kärnfunktionaliteten i SMS-funktionerna i ESET Mobile Security. På grund av dessa
behörighetsbegränsningar är följande funktioner inte längre tillgängliga i Google Play-versionen av ESET Mobile
Security:
• SMS-kommandon – Anti-Theft-funktion
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• Betrodda kontakter – Anti-Theft-funktion

Återställa SMS-funktioner
Du kan återställa dessa funktioner genom att hämta och installera programmet ESET SMS Tool.
Utförliga anvisningar hittar du i dokumentationen eller artikeln i kunskapsbasen.

Network Inspector
Med Network Inspector kan du genomsöka nätverket efter enheter anslutna till routern och kontrollera om det
finns sårbarheter. Network Inspector genomsöker nätverket i två steg.
Först genomsöker Network Inspector nätverket efter anslutna enheter. Om en ny enhet identifieras visas ett
meddelande och enheten stjärnmärks. Det går att identifiera enheter i nätverket manuellt genom att trycka på
Genomsök nätverk. Det går även att identifiera enheter automatiskt. Om du vill göra det trycker du på
menyikonen

> Inställningar och tillåter alternativet Identifiera enheter automatiskt.

I det andra steget av genomsökningen testar Network Inspector de anslutna enheterna beträffande sårbarheter
genom att ansluta till dem och kontrollera om det finns sårbarheter som till exempel öppna portar, svagt
användarnamn och lösenord till routern, problem med routerns inbyggda programvara och så vidare. Dessa
sårbarheter kan utnyttjas av angripare för att ta kontroll över routern och andra enheter anslutna till den. Routrar
och enheter som kontrolleras av angripare kan sedan användas för att samla in information om dig, eller rentav
ingå i DDoS-attacker (distributed denial-of-service) och så vidare.

I Network Inspector finns även en fullständig lista över enheter anslutna till nätverket, så att du kan hålla dig
uppdaterad om vem som är ansluten till nätverket. Utifrån den här informationen kan du hantera eller neka
åtkomster som dessa enheter har till nätverket från routerns webbgränssnitt. Du kan komma åt routerns
webbgränssnitt direkt från Network Inspector genom att välja routern och trycka på alternativet Öppna
webbgränssnitt.
De anslutna enheterna kan visas i en lista eller med grafik:
•
Listvy – anslutna enheter visas i en vanlig listvy med routern överst följt av de enheter som är online
och nederst en historik över tidigare anslutna enheter.
•
Sonarvy – enheterna visas grafiskt i en halvcirkel med routern i mitten. I det andra lagret från mitten
visas enheter som är online för tillfället. I det tredje lagret visas en historik över tidigare anslutna enheter. Du
kan flytta mellan enheterna genom att trycka på pilknapparna eller bläddra i cirkelriktningen.

För smidigare enhetshantering kan du tilldela en kategori till enheten (till exempel smartphone, tv, spelkonsol,
dator och så vidare), byta namn på enheterna från de vanliga tillverkarnamnen eller dess IP-adress till namn som
är lättare att förstå (till exempel: SM-G955F till Samuels telefon, 192.168.1.52 till Janinas dator och så vidare).
Om du vill byta namn på enheterna i Network Inspector trycker du på enhetsikonen i Network Inspector > trycker
på pennikonen överst till höger, väljer enhetskategorin, skriver enhetens namn och trycker sedan på OK.
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Säkerhetsgenomgång
Säkerhetsgenomgång hjälper dig att övervaka och ändra viktiga enhetsinställningar. Gå igenom behörigheter för
varje installerat program på enheten så att säkerhetsrisker kan undvikas.
Om du vill aktivera eller inaktivera Säkerhetsgenomgång och dess specifika komponenter trycker du på
menyknappen

och sedan på Inaktivera enhetsövervakning eller Inaktivera Programgenomgång.

• Enhetsövervakning
• Programgenomgång

Enhetsövervakning
I avsnittet Enhetsövervakning anger du vilka enhetskomponenter som ska övervakas av ESET Mobile Security.
Tryck på varje alternativ för att visa en utförlig beskrivning och aktuell status. I alternativen Okända källor och
Felsökningsläge trycker du på Öppna inställningar för att göra ändringar i Android OS-inställningarna.
Det går att inaktivera varje komponent.
1. Tryck på komponenten som du vill inaktivera.
2. Tryck på menyikonen

.

3. Tryck på Inaktivera.

Programgenomgång
Programgenomgång går igenom program installerade i enheten som kan ha åtkomst till tjänster som kostar
pengar, spårar din plats eller läser din identitetsinformation, kontakter eller textmeddelanden. ESET Mobile
Security tillhandahåller en lista över dessa program ordnad efter kategorier. Tryck på respektive kategori om du
vill visa dess utförliga beskrivning. Tryck på ett program om du vill visa information om dess behörigheter.

Referenskoder
Viktigt
Den här funktionen är endast tillgänglig för användare med en Google Play-licens.
Din referenskod är ett unikt nummer som är tilldelat till din enhet. Du kan dela och ta emot referenskoder för att
få upp till ett års ESET Mobile Security-premiumlicens kostnadsfritt.
Om du delar din referenskod med en vän får ni båda en kostnadsfri 30-dagars premiumlicens. Om vännen inte har
ESET Mobile Security får han eller hon en unik hämtningslänk för ESET Mobile Security som inkluderar den
kostnadsfria 30-dagars premiumlicensen.
Varje gång du delar en referenskod får du en kostnadsfri 30-dagars premiumlicens och en virtuell trofé som
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hjälper dig att hålla koll på de koder du har delat och fått. Varje virtuell trofé representerar en kostnadsfri 30dagars premiumlicens. Du kan dela upp till 12 referenskoder för att få kostnadsfria licenser. När du har fått alla 12
virtuella troféer kan du fortfarande dela din kod med vänner, som fortsätter att få kostnadsfria 30-dagars
premiumlicenser, men du själv får inte fler licenser.
Du får inte några kostnadsfria 30-dagars premiumlicenser om du redan har ett aktivt ESET Mobile Securitylicensabonnemang. Du kan dock dela din referenskod med vänner för att ge dem en kostnadsfri 30-dagars
premiumlicens.

Dela med en vän
Du kan dela ESET Mobile Security och skydda din vän genom att trycka på ikonen för huvudmenyn
Dela med en vän.

och välja

Tryck på knappen Dela.
Välj önskat delningssätt och dela din referenskod med dina vänner.

Lösa in en kod
Första gången du får en referenskod av en vän kan du lösa in den och få 30 dagars premiumlicens för dig och din
vän. Det går endast att lösa in referensmoder mot 30 dagars kostnadsfri premiumlicens en gång.
Så här använder koden du fick:
1. navigera till huvudmenyn

.

2. Välj Lös in kod.
Skriv referenskoden du fått av din vän i textfältet och tryck på Retur.
Både du och vännen som delade koden får en bekräftelse i era respektive enheter.
Om du har fler koder (andra än referenskoder) trycker du på Lås upp en månad till.
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Inställningar
Du kommer åt programmets inställningar genom att trycka på Meny
på huvudskärmen för ESET Mobile
Security (eller trycker på enhetens menyknapp) och trycker på Inställningar.

Säkerhetskopiera och återställ
ESET Mobile Security kan användas för att skapa en säkerhetskopia som innehåller dina inställningar för ESET
Mobile Security. Du kan ladda ned filen till en extern enhet och använda den för att återställa dina inställningar
för ESET Mobile Security.

Språk
Som standard installeras ESET Mobile Security med det språk som är inställt i enhetens nationella inställningar (i
Android OS inställningar för språk och tangentbord). Om du vill ändra språk för programmets användargränssnitt
trycker du på Språk och väljer önskat språk.

Permanent meddelande
(Det här alternativet finns endast för Android 7 och tidigare)
ESET Mobile Security visar ett meddelande nederst i Androids meddelandefält. Om du inte vill att meddelandet
ska visas avmarkerar du Permanent meddelande och trycker på Stäng av.

Program för en bättre kundupplevelse
ESET Mobile Security skickar anonym programinformation (prestanda, användningsstatistik) som hjälper oss att
förbättra våra program och tjänster.

Specialerbjudanden
Du får nyheter och aktuella erbjudanden i produkten från ESET

Uppdatera
För maximalt skydd är det viktigast att den senaste versionen av ESET Mobile Security används. För att se om det
finns en nyare version att hämta klickar du på Uppdatera på ESET:s webbplats. Alternativet är inte tillgängligt om
ESET Mobile Security hämtats från Google Play – i så fall uppdateras produkten från Google Play.

Avinstallera
Om avinstallationsguiden körs tas ESET Mobile Security bort permanent från enheten. Om Anti-Theft är aktiverat
uppmanas du att ange ESET Mobile Security säkerhets-PIN-kod/grafiskt lösenord eller fingeravtryck. Om du vill
avinstallera produkten manuellt följer du stegen som beskrivs i det här avsnittet.

Skydd mot avinstallation
Avinstallationsskyddet är inte aktivt i Android-versioner 7.0 och senare.
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Kundsupport
Specialisterna på ESET:s kundsupport kan bistå med administrativ assistans eller teknisk support för ESET Mobile
Security och övriga ESET-produkter.
Kontakta ESET:s kundsupport.
Skicka en supportbegäran direkt från enheten:
1. Tryck på Meny

på huvudskärmen i ESET Mobile Security (eller tryck på enhetens menyknapp).

2. Tryck på Kundsupport.
3. Tryck på Kundsupport för att skapa en förfrågan om teknisk support.
4. Fyll i alla obligatoriska fält. ESET Mobile Security innehåller avancerade loggningsfunktioner för att
diagnostisera potentiella tekniska problem.
5. Ge ESET en detaljerad programlogg genom att markera Skicka programlogg (standard).
6. Tryck på Skicka in för att skicka din förfrågan.
7. En specialist på ESET:s kundsupport kontaktar dig via den angivna e-postadressen.

Programmet kan inte öppnas eller svarar inte
Om du vill skicka en supportbegäran till ESET om ESET Mobile Security inte svarar eller inte går att
öppna navigerar du till Inställningar > Program > ESET Mobile Security > Lagring > Hantera
lagring. Klicka på Kundsupport och fyll i alla obligatoriska fält.

Program för en bättre kundupplevelse
Om du går med i programmet för en bättre kundupplevelse förser du ESET med anonym information gällande
användningen av våra produkter. Mer information om databehandling hittar du i vår sekretesspolicy.

Ditt samtycke
Det är frivilligt att delta i programmet är frivilligt och bygger på ditt samtycke. När du har gått med deltar du
passivt, vilket innebär att du inte behöver göra något mer. Du kan ta tillbaka samtycket när som helst genom att
ändra produktinställningarna. Om du gör det förhindras vidare bearbetning av dina anonyma data.

Vilka typer av information samlar vi in?
Data om interaktion med produkten
Den här informationen säger oss mer om hur våra produkter används. Tack vare den vet vi till exempel vilka
funktioner som används ofta, vilka inställningar användare ändrar och hur mycket tid de ägnar åt att använda
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produkten.

Data om enheter
Vi samlar in den här informationen för att förstå var och på vilka enheter våra produkter används. Typiska
exempel är enhetsmodell, land, version och operativsystemets namn.

Data om feldiagnostik
Information om fel- och kraschsituationer samlas också in. Det kan till exempel vara vilket fel som har inträffat
och vilka åtgärder som ledde fram till det.

Varför samlar vi in den här informationen?
Den här anonyma informationen gör det möjligt att förbättra våra produkter för dig, användaren. Den hjälper oss
att göra dem så relevanta, lättanvända och felfria som möjligt.

Vem har kontroll över den här informationen?
ESET, spol. s r.o. är ensam registeransvarig för data som samlas in i programmet. Informationen delas inte med
tredje part.

Licensavtal för slutanvändare
Gäller från den 19 oktober 2021.
VIKTIGT! Innan du hämtar, installerar, kopierar eller använder produkten bör du läsa igenom villkoren nedan.
GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMMET, GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR
SAMT BEKRÄFTAR SEKRETESSPOLICY.
Slutanvändaravtalet
Enligt detta Licensavtal för slutanvändare (”Avtalet”) som gäller mellan ESET, spol. s r. o., med adress Einsteinova
24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, och som registrerats i handelsregistret hos regiondomstolen Bratislava I.
avdelning Sro, diarienummer 3586/B, BIN: 31333532 (”ESET” eller ”Leverantören”) och dig, en fysisk person eller
juridisk person (”du” eller ”Slutanvändaren”), har du rätt att använda programvaran enligt paragraf 1 i detta
Avtal. Den programvara som definierats i paragraf 1 i Avtalet kan lagras på en datalagringsenhet, skickas via epost, hämtas från Internet, hämtas från Leverantörens servrar eller erhållas på annat sätt enligt de villkor som
anges nedan.
DETTA ÄR ETT AVTAL GÄLLANDE SLUTANVÄNDARENS RÄTTIGHETER OCH INTE ETT KÖPEKONTRAKT. Leverantören
förblir ägare av programvaran och det eventuella fysiska medium, på vilket Programvaran säljs samt alla de kopior
av programvaran som Slutanvändaren har rätt att göra enligt detta Avtal.
Genom att klicka på alternativet ”Jag godkänner” eller ”Jag godkänner…” under installation, hämtning, kopiering
eller användning av programvaran, godkänner du villkoren i detta Avtal och samtycker till Sekretesspolicyn. Om
du inte godkänner alla villkor i detta Avtal och/eller Sekretesspolicyn, klicka omgående på alternativet ”Stäng”,
avbryt installationen eller hämtningen, eller förstör eller returnera Programvaran, installationsmediet,
medföljande dokumentation och försäljningskvitto till Leverantören eller återförsäljaren där du införskaffade
Programvaran.
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DU ÄR MEDVETEN OM ATT DU GENOM DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN MEDGER ATT DU HAR LÄST
DETTA AVTAL, ATT DU FÖRSTÅTT DET OCH GODKÄNNER OCH ÄR BUNDEN TILL DESS VILLKOR.
1. Programvara. Så som det används i det här Avtalet avser begreppet ”Programvara”: (i) datorprogrammet och
alla dess komponenter; (ii) allt innehåll på skivor, cd-skivor, dvd-skivor, e-postmeddelanden med eventuella
bilagor eller annat medium som omfattas av detta Avtal, inklusive Programvaran i form av objektkod på
datalagringsenheter, via e-post eller hämtad på internet; (iii) eventuellt relaterat förklarande skriftligt material
och eventuell annan dokumentation för Programvaran, framförallt eventuell beskrivning av Programvaran, dess
specifikationer, eventuell beskrivning av Programvarans egenskaper eller drift, eventuell beskrivning av
driftmiljön i vilken Programvaran används, anvisningar för användning eller installation av Programvaran eller
eventuell beskrivning av hur Programvaran ska användas ("Dokumentationen"); (iv) kopior av Programvaran,
eventuella felkorrigeringar, tillägg eller utökningar av Programvaran, modifierade versioner av Programvaran
samt alla eventuella uppgraderingar av Programvarans olika komponenter, som Leverantören licensierar till dig
enligt paragraf 3 i detta Avtal. Programvaran tillhandahålls exklusivt i form av exekverbar objektkod.
2. Installation, Dator och en Licensnyckel. Programvara som levereras på en datalagringsenhet, skickas via e-post,
hämtas från Internet, hämtas från Leverantörens servrar eller erhålls på annat sätt från andra källor kräver
installation. Programvaran måste installeras på en korrekt konfigurerad Dator som minst uppfyller de systemkrav
som beskrivs i Dokumentationen. Installationsmetoden beskrivs i Dokumentationen. Ingen program- eller
maskinvara som kan påverka Programvaran negativt får installeras på den Dator där Programvaran installerats.
Med Dator avses maskinvara, inklusive med inte begränsat till persondatorer, bärbara datorer, stationära datorer,
handdatorer, smarttelefoner, handburna elektroniska enheter eller andra elektroniska enheter för vilka
Programvaran är utformad, på vilka den kommer att installeras eller användas. Med Licensnyckel avses den unika
sekvens med symboler, bokstäver, siffror eller specialtecken som Slutanvändaren har tillhandahållit för att
möjliggöra laglig användning av Programvaran, dess specifika version eller utökning av Licensens giltighet i
enlighet med detta Avtal.
3. Licensavtalet. Under förutsättning att du godkänner villkoren i detta Avtal, betalar licensavgiften inom angiven
tid och följer alla villkor häri, ger Leverantören dig följande rättigheter ("Licensen"):
a) Installation och användning. Du har den icke-exklusiva, ej överförbara rätten att installera Programvaran på
hårddisken i en dator eller liknande medium för permanent datalagring, att installera och lagra Programvaran i
minnet i ett datorsystem och att implementera, lagra och visa Programvaran.
b) Bestämmelse av antalet licenser. Rätten att använda Programvaran är bunden till antalet Slutanvändare. En
Slutanvändare definieras enligt följande: (i) att Programvaran installeras på ett datorsystem eller (ii) om
licensavtalet gäller antalet e-postkonton, är en Slutanvändare en datoranvändare som erhåller e-post via en epostagent (”MUA”). Om en MUA tar emot e-post och sedan automatiskt distribuerar den till flera användare så
motsvarar antalet Slutanvändare det antal användare e-posten distribueras till Om en e-postserver fungerar som
”mail-gate” är antalet Slutanvändare det antal e-postserveranvändare som denna mail-gate betjänar. Om ett
ospecificerat antal e-postadresser (genom t.ex. aliasadresser) är ämnade för en och samma användare och epostmeddelanden inte automatiskt distribueras till ett stort antal användare, gäller Licensavtalet endast en dator.
Du får inte använda samma Licens samtidigt på fler än en dator. Slutanvändaren får endast ange Licensnyckeln till
Programvaran i den utsträckning som Slutanvändaren har rätt att använda Programvaran enligt den begränsning
som uppstår av antalet Licenser som tillhandahållits av Leverantören. Licensnyckeln är konfidentiell; du får inte
dela Licensen med tredje part eller låta tredje part använda Licensnyckeln om inte detta medges i detta Avtal eller
av Leverantören. Meddela omgående Leverantören om Licensnyckeln hamnar i orätta händer.
c) Home/Business Edition. En Home Edition-version av Programvaran får uteslutande användas i privata och/eller
icke-kommersiella miljöer, och där endast för hem- och familjeanvändning. En Business Edition-version av
Programvaran måste införskaffas för användning i en kommersiell miljö samt för att använda Programvaran på epostservrar, e-postrelän, e-postgateway eller Internet-gateway.
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d) Licensvillkor. Din rätt att använda Programvaran är tidsbegränsad.
e) OEM-programvara. Programvara klassificerad som ”OEM” är begränsad till den dator på vilken den medföljde.
Den får inte överföras till en annan dator.
f) Programvara som NFR, PROV. Programvara betecknad som ”Inte till försäljning”, NFR eller PROV får inte
erhållas mot betalning och får endast användas för demonstration eller utvärdering av Programvarans funktioner.
g) Licensens hävande. Licensen upphävs automatiskt vid slutet av perioden för vilken den är giltig. Om du inte
uppfyller något av villkoren i detta Avtal, har leverantören rätt att häva Avtalet, utan förfång eller laglig
gottgörelse för Leverantören i detta fall. Om Licensen skulle hävas måste du genast ta bort, förstöra eller på egen
bekostnad returnera Programvaran och alla säkerhetskopior till ESET eller till återförsäljaren där Programvaran
erhölls. Vid hävande av licensen har Leverantören även rätt att avbryta Slutanvändarens rätt att använda de
funktioner i Programvaran som kräver anslutning till leverantörens servrar eller tredjepartsservrar.
4. Funktioner med datainsamlings- och Internetanslutningskrav. För att Programvaran ska fungera korrekt krävs
en Internetanslutning och regelbunden anslutning till Leverantörens servrar eller tredjepartsservrar samt
tillämplig datainsamling i enlighet med Sekretesspolicyn. Anslutning till Internet och tillämplig datainsamling krävs
för följande funktioner i Programvaran:
a) Uppdateringar av Programvaran. Leverantören har rätt från tid till annan att utfärda uppdateringar eller
uppgraderingar av Programvaran (”Uppdateringar”), men är inte skyldig att tillhandahålla Uppdateringar. Denna
funktion är aktiverad i Programvarans standardinställningar och Uppdateringar installeras därför automatiskt om
inte Slutanvändaren har inaktiverat automatisk installation av Uppdateringar. För att kunna tillhandahålla
Uppdateringar kan verifiering av Licensers autenticitet krävas, inklusive information om Datorn eller plattformen
på vilken Programvaran är installerad i enlighet med Sekretesspolicyn.
Tillhandahållandet av Uppdateringar kan omfattas av livscykelpolicyn, som är tillgänglig på
https://go.eset.com/eol_home. Inga Uppdateringar kommer att tillhandahållas efter att Programvaran eller
någon av dess funktioner har nått datumet för slutet av sin livslängd enligt definition i livscykelpolicyn.
b) Vidarebefordran av infiltreringar och information till Leverantören. Programvaran innehåller funktioner som
samlar in prover på virus och andra skadliga program och misstänkta, problematiska, potentiellt oönskade eller
potentiellt osäkra objekt som filer, webbadresser, IP-paket och Ethernet-ramar (”Infiltreringar”) och därefter
skickar dem till Leverantören, inklusive men inte begränsat till information om installationsprocessen, Datorn
och/eller plattformen på vilken Programvaran installerats och information om Programvarans åtgärder och
funktionalitet (”Information”). Informationen och Infiltreringarna kan innehålla data (inklusive slumpmässigt eller
oavsiktligt erhållna personliga data) om Slutanvändaren eller andra användare av den dator där Programvaran
finns installerad, och filer påverkade av Infiltreringar med associerade metadata.
Information och Infiltreringar kan samlas in av följande funktioner i Programvaran:
i. LiveGrid Reputation System-funktionen inkluderar insamling och skickande av envägs-hash-värden relaterade till
Infiltreringar till Leverantören. Funktionen är aktiv i Programvarans standardinställningar.
ii. LiveGrid Feedback System-funktionen inkluderar insamling och skickande av Infiltreringar med associerade
metadata och Information till Leverantören. Funktionen aktiveras av Slutanvändaren under installationen av
Programvaran.
Leverantören ska endast använda Information och Infiltreringar som tagits emot för analys av och forskning på
Infiltreringar, förbättring av Programvaran och verifiering av Licensers autenticitet, och ska vidta lämpliga
åtgärder för att säkerställa att Infiltreringar och Information som tagits emot hålls säker. Genom att aktivera den
här funktionen i Programvaran godkänner du att Infiltreringar och Information samlas in och behandlas av
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Leverantören i enlighet med Sekretesspolicyn och tillämpliga lagar. Du kan när som helst inaktivera dessa
funktioner.
För att kunna uppfylla detta Avtal är det nödvändigt att samla in, behandla och lagra data så att Leverantören kan
identifiera dig i enlighet med Sekretesspolicyn. Du godkänner härmed att Leverantören har rätt att med egna
metoder kontrollera att du använder Programvaran i enlighet med villkoren i det här Avtalet. Du godkänner
härmed att under Programvarans kommunikation med Leverantörens eller dess partners datasystem som ingår i
Leverantörens distributions- och supportnätverk, kan data överföras vars avsikt är att säkerställa Programvarans
funktion och auktorisera dess användning samt att skydda Leverantörens rättigheter.
Efter Avtalets ingående har Leverantören och dess affärspartner som ingår i Leverantörens distributions- och
supportnätverk rätt att överföra, behandla och lagra viktiga data som identifierar dig i syfte att kunna fakturera
dig, uppfylla Avtalet och skicka meddelanden på Datorn.
Information om sekretess, personuppgiftsskydd och dina rättigheter som registrerad finns i Sekretesspolicyn
som är tillgänglig på Leverantörens webbplats och är åtkomlig direkt från installationsprocessen. Du kan även
besöka den via Programvarans hjälpavsnitt.
5. Slutanvändarens rättigheter. Rättigheterna som Slutanvändare måste utövas av dig personligen eller av dina
anställda. Du har endast rätt att använda Programvaran till att skydda dina verksamheter och de Datorer eller
datorsystem för vilka du har erhållit en Licens.
6. Begränsning av rättigheter. Du får inte kopiera, distribuera, extrahera komponenter eller egna produkter av
Programvaran. Vid användning av Programvaran gäller följande begränsningar:
a) Du får göra en kopia av Programvaran på ett permanent lagringsmedium som en säkerhetskopia, förutsatt att
denna säkerhetskopia inte installeras eller används på en dator. Alla andra kopior av denna Programvara anses
vara ett brott mot detta Avtal.
b) Du får inte använda, ändra, översätta, reproducera Programvaran eller överföra rättigheterna att använda
Programvaran eller kopior av Programvaran på något annat sätt än som anges i detta Avtal.
c) Du får inte sälja, underlicensiera, leasa eller hyra eller låna ut Programvaran eller använda Programvaran i syfte
att tillhandahålla kommersiella tjänster.
d) Du får inte bakåtkompilera eller disassemblera Programvaran eller på annat sätt identifiera Programvarans
källkod, om inte denna begränsning är uttryckligen förbjuden i lag.
e) Du förbinder dig att endast använda Programvaran på ett sätt som är i överensstämmelse med gällande lag i
den jurisdiktion som din användning av Programvaran lyder under, inklusive, men inte begränsat till, gällande
upphovsrättslagstiftning.
f) Du godkänner att du endast använder Programvaran och dess funktioner på ett sätt som inte begränsar andra
Slutanvändares möjligheter till åtkomst till dessa tjänster. Leverantören förbehåller sig rätten att begränsa
tjänsternas omfattning för vissa Slutanvändare för att möjliggöra högsta möjliga antal Slutanvändares åtkomst till
tjänsten. Begränsning av tjänsternas omfattning innebär också fullständigt avbrytande av möjligheten att använda
någon av Programvarans funktioner och borttagning av Data på Leverantörens servrar eller på tredjepartsservrar
angående en viss funktion i Programvaran.
g) Du godkänner att inte utföra några aktiviteter som involverar användning av Licensnyckeln som strider mot
detta Avtal eller leder till att Licensnyckeln tillhandahålls till någon person som inte är berättigad att använda
Programvaran, till exempel överföring av en använd eller oanvänd Licensnyckel i någon form, såväl som obehörig
reproduktion eller distribution av duplicerade eller genererade Licensnycklar eller att använda Programvaran till
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följd av användning av en Licensnyckel som har erhållits från en annan källa än Leverantören.
7. Copyright. Programvaran tillsammans med alla rättigheter utan begränsningar inklusive ägarrättigheter och
immateriella rättigheter tillhör ESET och/eller dess licensgivare. De skyddas av överenskommelser och
internationella avtal och alla andra tillämpbara nationella lagar i det land där Programvaran används.
Programvarans struktur, organisation och kod utgör värdefulla affärshemligheter och hemlig information som
tillhör ESET och/eller dess licensgivare. Du får inte kopiera Programvaran utom det undantag som anges i paragraf
6 (a). Kopior som du är tillåten att göra enligt detta Avtal måste innehålla samma upphovsrättsliga och andra
egendomsrättsliga meddelanden som finns på Programvaran. Om du bakåtkompilerar eller disassemblerar
Programvaran eller på annat sätt försöker att identifiera Programvarans källkod i strid med detta Avtal,
godkänner du att den information som därvid erhållits automatiskt och oåterkalleligen ska överföras till
Leverantören och helt ägas av Leverantören från tidpunkten för dess uppkomst, oaktat Leverantörens rättigheter
i samband med hävande av detta Avtal.
8. Förbehållna rättigheter. Leverantören förbehåller sig härmed alla rättigheter till Programvaran förutom de
rättigheter som uttryckligen ges till dig som Slutanvändare av Programvaran i detta Avtal.
9. Flera språkversioner, programvara på flera media, flera kopior. I händelse av att Programvaran stöder flera
plattformar eller språk eller om du mottar flera kopior av Programvaran, får du endast använda Programvaran på
det antal datorer och med de versioner för vilka du har erhållit Licenser. Du får inte sälja, hyra ut, underlicensiera,
låna ut eller överföra versioner eller kopior av Programvaran som du inte använder.
10. Avtalets giltighet och hävande. Detta Avtal gäller från det datum du godkänner villkoren i detta Avtal. Du kan
avsluta det här Avtalet genom att permanent avinstallera, förstöra eller på egen bekostnad returnera
Programvaran tillsammans med alla säkerhetskopior och relaterat material som erhållits från Leverantören eller
dess partner. Din rätt att använda Programvaran och någon av dessa funktioner kan omfattas av livscykelpolicyn.
Efter att Programvaran eller någon av dess funktioner har nått datumet för slutet av sin livslängd enligt definition i
livscykelpolicyn, så upphör din rätt att använda Programvaran. Oberoende av på vilket sätt Avtalet hävs ska
villkoren i paragraferna 7, 8, 11, 13, 19 och 21 fortsätta att gälla utan tidsbegränsning.
11. SLUTANVÄNDARENS UTFÄSTELSER. SOM SLUTANVÄNDARE ÄR DU MEDVETEN OM ATT PROGRAMVARAN
LEVERERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG
OCH VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAGSTIFTNING. VARE SIG LEVERANTÖREN, DESS LICENSGIVARE ELLER
DOTTERBOLAG ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA GER NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRSÄLJNINGSGARANTIER ELLER GARANTIER OM
LÄMPLIGHET FÖR VISSA SYFTEN ELLER ATT PROGRAMVARAN INTE BRYTER MOT PATENT, UPPHOVSRÄTT,
VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER. LEVERANTÖREN ELLER ANNAN PART GARANTERAR INTE ATT
FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT PROGRAMVARAN FUNGERAR OAVBRUTET
OCH FELFRITT. DU TAR DET FULLA ANSVARET OCH RISKEN FÖR ATT VALET AV PROGRAMVARA MOTSVARAR
AVSEDDA BEHOV OCH FÖR INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH RESULTAT SOM ÅSTADKOMS MED DETTA.
12. Inga övriga skyldigheter. Detta Avtal skapar inga skyldigheter för Leverantören och dess licensgivare förutom
de som uttryckligen anges häri.
13. ANSVARSBEGRÄNSNING. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG, ANSVARAR
LEVERANTÖREN, DESS ANSTÄLLDA ELLER LICENSGIVARNA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR
EVENTUELLA UTEBLIVNA VINSTER, INTÄKTER ELLER FÖRSÄLJNINGSVOLYMER, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER
FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, FÖR SKADA PÅ
EGENDOM, PERSONSKADA, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER FÖR ÖVRIGA SÄRSKILDA,
DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, EKONOMISKA, STRAFFBARA, SPECIFIKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR
OAVSETT HUR DE UPPKOMMIT, TILL EXEMPEL FRÅN ETT KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, VÅRDSLÖSHET ELLER
ANDRA OMSTÄNDIGHETER SOM IMPLICERAR ANSVAR, SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV INSTALLATION,
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ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM LEVERANTÖREN ELLER NÅGON
AV DESS LICENSGIVARE ELLER DOTTERBOLAG HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
EFTERSOM VISSA LÄNDER OCH JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER ANSVARSFRISKRIVNING SAMTIDIGT SOM
BEGRÄNSAT ANSVAR ÄR TILLÅTET, BEGRÄNSAS I SÅDANA FALL ANSVARET FÖR LEVERANTÖREN, DESS ANSTÄLLDA
ELLER DESS LICENSGIVARE TILL DET PRIS DU HAR BETALAT FÖR PROGRAMVARANS LICENS.
14. Inget i detta Avtal ska påverka de lagstadgade rättigheterna för någon part som agerar som kund om det står i
motsats till dessa.
15. Teknisk support. ESET eller tredjepart på uppdrag av ESET tillhandahåller teknisk support efter eget
gottfinnande, utan garantier eller utfästelser. Inga teknisk support kommer att tillhandahållas efter att
Programvaran eller någon av dess funktioner har nått datumet för slutet av sin livslängd enligt definition i
livscykelpolicyn. Slutanvändare ska säkerhetskopiera alla befintliga data och program före tillhandahållande av
teknisk support. ESET och/eller tredjepart på uppdrag av ESET ansvarar inte för skada på eller förlust av data,
egendom, programvara eller maskinvara eller förlust av vinst på grund av teknisk support. ESET och/eller
tredjepart på uppdrag av ESET förbehåller sig rätten att avgöra om lösningen av problemet ligger utanför teknisk
support. ESET förbehåller sig rätten att vägra, avbryta eller avsluta tillhandahållande av teknisk support enligt
eget gottfinnande. Licensinformation, Information och andra data i enlighet med Sekretesspolicyn kan krävas för
att tillhandahålla teknisk support.
16. Överföring av licensen. Programvaran får överföras från en dator till en annan, om detta inte strider mot
villkoren i detta Avtal. Om det inte strider mot villkoren i detta Avtal har Slutanvändaren rätt att endast
permanent överföra Licensen och alla rättigheter i detta Avtal till en annan Slutanvändare med Leverantörens
tillstånd, förutsatt att (i) den ursprungliga Slutanvändaren inte behåller kopior av Programvaran, (ii) överföringen
av rättigheterna ska vara direkt, dvs. från den ursprungliga Slutanvändaren till den nya Slutanvändaren, (iii) den
nya Slutanvändaren godkänner alla rättigheter och skyldigheter som åligger den ursprungliga Slutanvändaren
enligt villkoren i detta Avtal, (iv) den ursprungliga Slutanvändaren förser den nya Slutanvändaren med
dokumentation som gör det möjligt att verifiera Programvarans äkthet enligt paragraf 17.
17. Verifikation av Programvarans äkthet. Slutanvändaren kan påvisa rätt att använda Programvaran på något av
följande sätt: (i) med ett licenscertifikat utfärdat av Leverantören eller av tredje part utsedd av Leverantören; (ii)
med ett skriftligt licensavtal, om ett sådant avtal ingåtts; (iii) genom att skicka ett e-postmeddelande till
Leverantören med licensieringsuppgifter (användarnamn och lösenord). Licensinformation och identifieringsdata
för Slutanvändare i enlighet med Sekretesspolicyn kan krävas för att verifiera Programvarans autenticitet.
18. Licensiering för offentliga myndigheter och USA:s regering. Programvaran tillhandahålls till offentliga
myndigheter, inklusive USA:s regering med de licensrättigheter och begränsningar som beskrivs i detta avtal.
19. Efterlevnad av handelskontroll.
a) Du får inte, direkt eller indirekt, exportera, återexportera, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra
Programvaran till någon person, eller använda den på något sätt, eller vara involverad i någon handling, som kan
medföra att ESET eller dess holdingbolag, dess dotterbolag och dotterbolagen till något av dess holdingbolag,
såväl som enheter som kontrolleras av dess holdingbolag (”Närstående bolag”) bryter mot, eller drabbas av
negativa följder, i enlighet med handelskontrollagar som inkluderar
i. alla lagar som kontrollerar, begränsar eller ålägger licensieringskrav på export, återexport eller överföring av
varor, programvara, teknik eller tjänster, stiftade eller antagna av någon regering, stat eller tillsynsmyndighet i
USA, Singapore, Storbritannien, EU eller någon av dess medlemsstater, eller något land där avtalsförpliktelserna
ska uppfyllas, eller där ESET eller något av dess närstående bolag har sitt säte eller bedriver verksamhet och
ii. alla ekonomiska, finansiella, handels- eller andra lagar, eller annan sanktion, restriktion, embargo, import- eller
exportförbud, förbud mot överföring av medel eller tillgångar eller mot utförande av tjänster, eller motsvarande
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åtgärd ålagd av någon regering, stat eller tillsynsmyndighet i USA, Singapore, Storbritannien, EU eller någon av
dess medlemsstater, eller något land där avtalsförpliktelserna ska uppfyllas, eller där ESET eller något av dess
närstående bolag har sitt säte eller bedriver verksamhet (”Sanktionslagar”).
(rättsakter som avses i punkterna i och ii ovan tillsammans som ”Handelskontrollagar”).
b) ESET ska ha rätt att inställa fullgörandet av sina förpliktelser i enlighet med, eller avsluta, dessa Villkor med
omedelbar verkan i händelse av att:
i. ESET i sitt motiverade yttrande fastställer att Användaren har brutit mot eller troligen kommer att bryta mot
bestämmelsen i Artikel 19 a) i Avtalet, eller
ii. Slutanvändaren och/eller Programvaran omfattas av Handelskontrollagar och att ESET, till följd av detta,
fastställer i sitt motiverade yttrande att fortsatt fullgörande av sina förpliktelser i enlighet med Avtalet kan
medföra att ESET eller dess Närstående bolag bryter mot, eller drabbas av negativa följder i enlighet med,
handelskontrollagar.
c) Inget i Avtalet är avsett, och inget ska tolkas som så, att förmå eller fordra någon part att agera eller avstå från
att agera (eller att avtala om att agera eller avstå från att agera) på något sätt som är oförenligt med, straffbart
eller förbjudet i enlighet med några tillämpliga Handelskontrollagar.
20. Meddelanden. Alla meddelanden, den returnerade Programvaran och Dokumentationen ska skickas till: ESET,
spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, utan förfång för ESET:s rätt att informera dig om
eventuella ändringar av Avtalet, Sekretesspolicyer, EOL-policyn och Dokumentation i enlighet med art. 22 i
Avtalet. ESET kan skicka e-post, meddelanden i appen via Programvara eller publicera informationen på vår
webbplats. Du samtycker till att få juridiska meddelanden från ESET i elektronisk form, inklusive eventuella
meddelanden om förändringar i villkor, specialvillkor eller sekretesspolicyer, avtalsförslag eller -godkännanden
eller förhandlingar, meddelanden eller annan juridisk kommunikation. Sådan elektronisk kommunikation ska
anses ha mottagits skriftligt, såvida inte en annan kommunikationsmetod specifikt krävs enligt gällande lag.
21. Gällande lag. Det här Avtalet styrs av och tolkas i enlighet med lagstiftning i Republiken Slovakien.
Slutanvändaren och Leverantören är härmed överens om att villkor som står i konflikt med gällande lagstiftning
eller med FN:s internationella köplag (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) inte gäller. Du
godkänner uttryckligen att eventuella tvister eller anspråk som uppstår i samband med detta Avtal med avseende
på Leverantören eller tvister eller anspråk gällande användningen av programvaran löses av regiondomstolen i
Bratislava och du godkänner uttryckligen denna domstols jurisdiktion.
22. Allmänna bestämmelser. Om något av villkoren i detta Avtal är ogiltigt eller icke-verkställbart, påverkar detta
inte de övriga villkorens giltighet i Avtalet, som förblir giltiga och verkställbara enligt villkoren häri. Detta Avtal har
genomförts på engelska. Om någon översättning av avtalet görs av bekvämlighetsskäl eller något annat syfte eller
i något annat fall av avvikelse mellan språkversioner av detta Avtal, så har den engelska versionen företräde.
ESET förbehåller sig rätten att göra ändringar i Programvaran samt att revidera villkor i Avtalet, dess Bilagor,
Tillägg, Sekretesspolicy, Livscykelpolicy och Dokumentation eller någon del av detta när som helst genom att
uppdatera aktuella dokument (i) så att de speglar förändringar i Programvaran eller ESET:s verksamhet, (ii) av
juridiska, regleringsmässiga eller säkerhetsmässiga skäl eller (iii) för att förhindra missbruk eller skada. Du
meddelas om eventuell revidering av Avtalet via e-post, meddelanden i appen eller annat elektroniskt sätt. Om du
inte samtycker till de föreslagna ändringarna av Avtalet kan du säga upp det i enlighet med artikel 10 inom 30
dagar efter att du fått ett meddelande om ändringen. Om du inte säger upp Avtalet inom denna tidsfrist kommer
de föreslagna ändringarna att anses godkända och träda i kraft gentemot dig från och med det datum du fick ett
meddelande om ändringen.
Detta är det fullständiga Avtalet mellan dig och Leverantören gällande Programvaran och ersätter alla tidigare
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uppgifter, diskussioner, åtaganden, meddelanden eller annonsering gällande Programvaran.
TILLÄGG TILL AVTALET
Bedömning av nätverksanslutna enheters säkerhet. Ytterligare bestämmelser gäller för bedömning av
nätverksanslutna enheters säkerhet enligt följande:
Programvaran innehåller en funktion som kontrollerar säkerheten för Slutanvändarens lokala nätverk och
säkerheten för enheter i det lokala nätverket, vilket kräver lokalt nätverksnamn och information om enheter i det
lokala nätverket, till exempel enheternas närvaro, typ, namn, IP-adress och MAC-adress i det lokala nätverket i
samband med licensinformation. Informationen inkluderar även typ av trådlös säkerhet och typ av trådlös
kryptering för routerenheter. Funktionen kan även ge information om tillgängligheten på
säkerhetsprogramlösningar för att skydda enheter i det lokala nätverket.
Skydd mot missbruk av data. Ytterligare bestämmelser gäller för skydd mot missbruk av data enligt följande:
Programvaran innehåller en funktion som förhindrar förlust eller missbruk av viktiga data i direkt anslutning till
stöld av Datorn. Denna funktion är avstängd i Programvarans standardinställningar. ESET HOME-kontot behöver
skapas för att den ska aktiveras, varigenom funktionen aktiverar datainsamling om datorn blir stulen. Om du
väljer att aktivera den här funktionen i Programvaran godkänner du att data om den stulna Datorn samlas in och
skickas till Leverantören, vilket kan inkludera data om Datorns nätverksplats, data om innehållet som visas på
Datorns skärm, data om Datorns konfiguration eller data inspelade av en kamera ansluten till Datorn (hädanefter
”Data”). Slutanvändaren har rätt att använda Data anskaffade på detta sätt och tillhandahållna via ESET HOMEkontot endast i syfte att rätta till den ofördelaktiga situationen orsakad av stöld av en Dator. Du ger även
Leverantören tillstånd att enligt Sekretesspolicyn och tillämpliga lagar behandla dessa Data inom Funktionens
ramar. Leverantören ska tillåta Slutanvändaren att komma åt Data under den period som krävs för att uppnå det
ändamål för vilken data anskaffades, vilket inte får överstiga den lagringsperiod som anges i Sekretesspolicyn.
Skydd mot missbruk av data får uteslutande användas med Datorer och konton till vilka Slutanvändaren har
legitim tillgång. Illegal användning rapporteras till behörig myndighet. Leverantören ska följa gällande lagar och
hjälpa myndigheterna i händelse av missbruk. You agree and acknowledge that You are responsible for
safeguarding the password to access ESET HOME Account and you agree that You shall not disclose your
password to any third party. Slutanvändaren ansvarar för all aktivitet med funktionen Skydd mot missbruk av data
och ESET HOME-kontot, behörig eller inte. Om ESET HOME-kontot avslöjas, meddela omedelbart Leverantören.
Koder. Ytterligare bestämmelser gäller för koder enligt följande:
ESET kan skapa och tillhandahålla referenskoder och/eller andra koder för reklam- eller annonseringssyften
(hädanefter ”Kod”) enligt eget gottfinnande. Du kan lösa in en sådan Kod för att förlänga licensens giltighet i
enlighet med det här Avtalet. ESET förbehåller sig rätten att när som helst inaktivera Koden när Koden erhålls
eller används på ett sätt som inte är förenligt med det här Avtalet och/eller vid skälig misstanke om fel, bedrägeri
eller olaglig verksamhet. Vid inlösen gäller följande begränsningar:
i. Du får inte lösa in Koden mer än en gång.
ii. Du får inte sälja, leasa eller hyra ut Koden eller använda Koden för tillhandahållande av kommersiella tjänster.
iii. Du samtycker till att ESET kan avbryta tillhandahållandet och/eller användningen av Koden när som helst utan
påföljd för ESET.
iv. Du samtycker till att Koden inte kan lösas in mot kontanter eller annan ersättning.
v. Du samtycker till att Koden/och eller användningen av Koden kan omfattas av särskilda villkor som
tillhandahålls av ESET för den specifika referensen, reklam- och/eller annonskampanjen.
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EULAID: EULA-PRODUCT-LG-EMS; 3537.0

Sekretesspolicy
Skyddet av personuppgifter är synnerligen viktigt för ESET, spol. s r. o., med adress Einsteinova 24, 851 01
Bratislava, Slovak Republic, som registrerats i handelsregistret hos regiondomstolen Bratislava I, avdelning Sro,
diarienummer 3586/B, organisationsnummer: 31333532 som registeransvarig (”ESET” eller ”Vi”). Vi vill uppfylla
transparenskravet så som det är juridiskt standardiserat enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Vi
publicerar därför den här sekretesspolicyn i enda syfte att informera våra kunder (”Slutanvändaren” eller ”Du”)
som registrerade om följande ämnen gällande skydd av personuppgifter:
Rättslig grund för behandling av personuppgifter,
Datadelning och konfidentialitet,
Datasäkerhet,
Dina rättigheter som registrerad,
Behandling av dina personuppgifter
Kontaktinformation.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Det finns endast ett fåtal rättsliga grunder för databehandling som vi använder enligt tillämpligt juridiskt ramverk
gällande skyddet av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter på ESET är främst nödvändig för
utförandet av Slutanvändaravtalet (”Licensavtalet för slutanvändare”) med Slutanvändaren (art. 6 (1) (b) GDPR),
som är tillämpligt för tillhandahållande av ESET:s produkter eller tjänster, om inte annat uttryckligen anges, till
exempel:
Berättigat intresse (art. 6 (1) (f) GDPR) – möjliggör behandling av data om hur våra kunder använder våra
tjänster och hur nöjda de är, i syfte att ge våra användare bästa möjliga skydd, support och upplevelse som
vi kan erbjuda. Även marknadsföring erkänns av den tillämpliga lagstiftningen som ett berättigat intresse,
vilket vi förlitar oss på vid marknadsföringskommunikation med våra kunder.
Samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR) – vilket vi kan begära från dig i specifika situationer när vi anser att denna
rättsliga grund är den mest lämpliga eller om det krävs enligt lag.
Efterlevnad av lagens krav (art. 6 (1) (c) GDPR) – till exempel föreskrifter för elektronisk kommunikation
och lagring av faktureringsdokument.

Datadelning och konfidentialitet
Vi delar inte din data med tredje part. ESET är dock ett företag med global verksamhet via dotterbolag eller
partner som ingår i vårt försäljnings-, service- och supportnätverk. Information gällande licensiering, fakturering
och teknisk support som behandlas av ESET kan överföras till och från dotterbolag eller partner för uppfyllande av
licensavtalet för slutanvändare, till exempel tillhandahållande av tjänster eller support.
ESET behandlar helst sin data inom europeiska unionen (EU). Beroende på din plats (användning av våra
produkter och/eller tjänster utanför EU) och/eller den tjänst du väljer kan det dock vara nödvändigt att överföra
din data till ett land utanför EU. Vi använder till exempel tredjepartstjänster i samband med molnbaserad
databehandling. I dessa fall väljer vi noggrant ut våra tjänsteleverantörer och säkerställer en lämplig nivå av
dataskydd genom avtalsenliga såväl som tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi avtalar i regel om EU:s
standardavtalsklausuler, om nödvändigt med kompletterande avtalsbestämmelser.
För vissa länder utanför EU, såsom Förenade kungariket och Schweiz, har EU redan fastställt en jämförbar nivå av
uppgiftsskydd. På grund av den jämförbara dataskyddsnivån kräver överföringen av data till dessa länder inget
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särskilt tillstånd eller avtal.

Datasäkerhet
ESET vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla en hög säkerhetsnivå som är lämplig i
förhållande till potentiella risker. Vi gör vårt bästa för att säkerställa löpande sekretess, integritet, tillgänglighet
och motståndskraft hos behandlingssystem och -tjänster. I händelse av ett dataintrång som innebär en risk för
dina rättigheter och friheter är Vi dock redo att meddela såväl relevant tillsynsmyndighet som berörda
Slutanvändare som registrerade personer.

Registrerade personers rättigheter
Varje slutanvändares rättigheter är viktiga och Vi vill informera dig om att alla Slutanvändare (från något EU-land
eller något land utanför EU) har följande rättigheter garanterade hos ESET. För att utöva dina rättigheter som
registrerad kan du kontakta oss via vårt supportformulär eller via e-post på dpo@eset.sk. För
identifieringsändamål ber vi dig om följande information: Namn, e-postadress och – om sådan är tillgänglig –
licensnyckel eller kundnummer och företagstillhörighet. Skicka oss inte några andra personuppgifter, till exempel
födelsedatum. Vi vill påpeka att för att kunna behandla din begäran, såväl som för identifieringsändamål, kommer
vi att behandla dina personuppgifter.
Rätt att återkalla samtycket. Rätt att återkalla samtycket är tillämpligt vid behandling som endast baseras på
samtycke. Om Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket
när som helst utan att ange några skäl. Återkallandet av ditt samtycke gäller endast för framtiden och påverkar
inte lagligheten för de uppgifter som behandlats före återkallandet.
Rätt att göra invändningar. Rätt att invända mot behandlingen är tillämpligt vid behandling som baseras på
ESET:s eller tredje parts berättigade intresse. Om Vi behandlar dina personuppgifter för att skydda ett berättigat
intresse har Du som registrerad rätt att när som helst invända mot det berättigade intresse vi har angett och
behandlingen av dina personuppgifter. Invändningen gäller endast för framtiden och påverkar inte lagligheten för
de uppgifter som behandlats före invändningen. Om vi behandlar dina personuppgifter i
direktmarknadsföringssyfte är det inte nödvändigt att ange skäl till din invändning. Detta gäller även profilering, i
den mån denna är kopplat till sådan direktmarknadsföring. I alla andra fall ber vi dig att kort informera oss om
dina invändningar mot ESET:s berättigade intresse att behandla dina personuppgifter.
Observera att vi i vissa fall, trots att du har återkallat ditt samtycke, har rätt att fortsätta behandla dina
personuppgifter på annan rättslig grund, till exempel för att utföra ett avtal.
Rätt till åtkomst. Som registrerad har du rätt att när som helst och utan kostnad få information om din data som
lagras av ESET.
Rätt till rättelse. Om vi oavsiktligt behandlar felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att få detta korrigerat.
Rätt till radering och rätt till begränsning av behandlingen. Som registrerad har du rätt att begära radering eller
begränsningar för hur dina personuppgifter behandlas. Om vi exempelvis behandlar dina personuppgifter med
ditt samtycke, och du återkallar detta och det inte finns någon annan rättslig grund, exempelvis ett avtal, så
raderar Vi omedelbart dina personuppgifter. Dina personuppgifter raderas även så snart de inte längre behövs för
de angivna ändamålen i slutet av vår lagringsperiod.
Om vi använder dina personuppgifter enbart i direktmarknadsföringssyfte och du har återkallat ditt samtycke
eller invänt mot ESET:s underliggande berättigade intresse, så begränsar vi behandlingen av dina personuppgifter
till att vi inkluderar dina kontaktuppgifter i vår interna svartlista för att undvika oönskad kontakt. Annars kommer
dina personuppgifter att raderas.
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Observera att vi kan vara skyldiga att lagra dina uppgifter tills lagringsskyldigheten och de lagringsperioder som
bestämts av lagstiftare eller tillsynsmyndigheter löper ut. Lagringsskyldigheter och lagringsperioder kan även
bestämmas av den slovakiska lagstiftningen. Därefter raderas motsvarande data rutinmässigt.
Rätt till uppgiftsportabilitet. Vi förser gärna dig som registrerad med de personuppgifter som ESET behandlar i
xls-format.
Rätt att göra en anmälan. Som registrerad person har Du rätt att göra en anmälan hos en tillsynsmyndighet när
som helst. ESET lyder under slovakisk lagstiftning och som medlem av Europeiska unionen är Vi bundna av
dataskyddslagstiftningen. Den relevanta datatillsynsmyndigheten är Slovakiens byrå för skydd för
personuppgifter, som är belägen på Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Behandling av dina personuppgifter
Tjänster från ESET implementerade i vår produkt tillhandahålls enligt villkoren i EULA, men vissa av dem kan kräva
särskild uppmärksamhet. Vi vill ge Dig mer information om datainsamling i samband med tillhandahållandet av
våra tjänster. Vi tillhandahåller olika tjänster som beskrivs i Licensavtalet för slutanvändare och produktens
dokumentation. För att allt ska fungera samlar Vi in följande information:
Licensierings- och faktureringsuppgifter. Namn, e-postadress, licensnyckel och (i förekommande fall) adress,
företagstillhörighet och betalningsuppgifter samlas in och behandlas av ESET för att möjliggöra aktivering av
licenser, leverans av licensnycklar, påminnelser om utgångsdatum, supportbegäranden, verifiering av licensers
äkthet, tillhandahållande av vår tjänst samt andra meddelanden inklusive marknadsföringsmeddelanden i
enlighet med tillämplig lagstiftning eller Ditt samtycke. ESET är juridiskt skyldigt att behålla
faktureringsinformationen i tio år, men licensinformationen anonymiseras inom 12 månader efter licensens
utgång.
Uppdateringar och annan statistik. Den behandlade informationen omfattar information gällande
installationsprocess och din dator, inklusive på vilken plattform vår produkt installeras och information om våra
produkters åtgärder och funktionalitet. Till exempel operativsystem, maskinvaruinformation, installations-ID,
licens-ID, IP-adress, MAC-adress och konfigurationsinställningar för produkten behandlas i syfte att tillhandahålla
uppdaterings- och uppgraderingstjänster och för underhåll, säkerhet och förbättring av vår infrastruktur på
serversidan (backend).
Denna information hålls åtskild från den identifieringsinformation som krävs för licensierings- och
faktureringsändamål eftersom den inte kräver identifiering av Slutanvändare. Lagringsperioden är upp till 4 år.
ESET LiveGrid®-ryktessystemet. Enkelriktade hashvärden relaterade till infiltreringar behandlas för ESET
LiveGrid®-ryktessystemet, vilket förbättrar effektiviteten hos våra lösningar mot skadlig kod genom att
genomsökta filer jämförs mot en databas med vitlistade och svartlistade objekt i molnet. Slutanvändaren
identifieras inte under den här processen.
ESET LiveGrid®-feedbacksystemet. Misstänkta exempel och metadata insamlade från användare som en del av
ESET LiveGrid®-feedbacksystemet, vilket gör det möjligt för ESET att omedelbart reagera på våra slutanvändares
behov och vara redo att agera mot de senaste hoten. Vi är beroende av att Du skickar oss
Infiltreringar som till exempel potentiella exempel på virus och andra skadliga program samt misstänkta,
problematiska, potentiellt oönskade och potentiellt osäkra objekt som till exempel körbara filer, epostmeddelanden Du har anmält som skräppost eller som har flaggats av vår produkt;
Information om användningen av internet som till exempel IP-adress och geografisk information, IP-paket,
webbadresser och Ethernet-ramar;
Kraschdumpfiler och innehåll.
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Vi strävar efter att inte samla in data från dig utanför den här omfattningen, men ibland är detta oundvikligt.
Oavsiktligt insamlad data kan vara inkluderad i själva den skadliga programvaran (insamlad utan din vetskap eller
ditt medgivande) eller ingå i filnamn eller webbadresser, och Vi avser inte att göra denna till en del av våra system
eller behandla den i det syfte som beskrivs i den här Sekretesspolicyn.
All information som erhålls och behandlas via ESET LiveGrid®-feedbacksystemet är avsedd att användas utan
identifiering av Slutanvändare.
Bedömning av nätverksanslutna enheters säkerhet. För att tillhandahålla funktionen för säkerhetsbedömning
behandlar Vi det lokala nätverksnamnet och information om enheter i det lokala nätverket, till exempel
enheternas närvaro, typ, namn, IP-adress och MAC-adress i det lokala nätverket i samband med
licensinformation. Informationen inkluderar även typ av trådlös säkerhet och typ av trådlös kryptering för
routerenheter. Licensinformation som identifierar Slutanvändaren anonymiseras inom 12 månader efter licensens
utgång.
Teknisk support. Kontakt- och licensieringsinformation och data i dina supportfrågor kan krävas för att kunna ge
dig support. Baserat på vilken kanal Du kontaktar oss genom kan Vi samla in din e-postadress, telefonnummer,
licensinformation, produktuppgifter och beskrivning av ditt supportärende. Du kan bli ombedd att förse oss med
annan information för att underlätta supporten. Den data som behandlas för teknisk support lagras i 4 år.
Skydd mot missbruk av data. Om du skapar ett ESET HOME-konto på https://home.eset.com och markerar
enheten som saknad via Anti-Theft-funktionen, så samlas följande information in och behandlas: platsdata,
skärmdumpar, data om konfigurationen av en dator och data som registrerats av en dators kamera. Insamlad
data lagras på våra servrar eller på våra tjänsteleverantörers servrar under en period på 3 månader.
Användning och kraschanalys. Baserat på ditt samtycke till att delta, så samlar vi in och analyserar data relaterad
till användningen av våra produkter för att testa deras prestanda och förbättra dem för våra användare. Insamlad
data kan inkludera olika användaråtgärder och händelser som inträffar i produkten (till exempel starta appen,
uppdatera appen, sessioners varaktighet eller köp i appen), information om en använd enhet, plattform eller
operativsystem samt data relaterad till din ålder, kön, plats och intressen, vilken kan vara associerad med olika
identifierare (till exempel installations-ID:n). Vi behandlar dessutom teknisk data relaterad till programkraschar
(till exempel enhetsinformation, installationsidentifierare, kraschspår, krasch-minidump) för att få insikter i
krascher, lära sig om deras orsaker och säkerställa att produkten fungerar som det ska. För att samla in och
analysera denna data använder vi vårt program för en bättre kundupplevelse (där endast anonym telemetridata
behandlas) och tjänster från Google för att få djupare insikter. Se aktuell sekretesspolicy från Google om du vill
läsa mer om Googles behandling av dina personuppgifter.
Behandling för marknadsföringsändamål. Om du väljer att ge oss ditt samtycke till marknadsföringsändamål
använder vi och våra marknadsföringspartner data om din användning av produkten för att utvärdera prestanda
hos våra marknadsföringsaktiviteter på webben, förstå dina intressen bättre och visa dig webbannonser som kan
vara mer relevanta för dig. Insamlad data kan inkludera olika användaråtgärder och händelser som inträffar i
produkten (till exempel starta appen, uppdatera appen, sessioners varaktighet eller köp i appen), information om
en använd enhet, plattform eller operativsystem samt data relaterad till din ålder, kön, plats och intressen, vilken
kan vara associerad med olika identifierare (installations-ID:n eller mobilannons-ID:n). Google samlar in och
analyserar denna data åt oss. Se aktuell sekretesspolicy från Google om du vill läsa mer om Googles behandling av
dina personuppgifter.
Observera att om den person som använder våra produkter och tjänster inte är Slutanvändaren som har köpt
produkten eller tjänsten och ingått Licensavtalet för slutanvändare med oss (till exempel en anställd hos
Slutanvändaren, en familjemedlem eller en person som på annat sätt har tillåtelse av Slutanvändaren att använda
produkten eller tjänsten i enlighet med Licensavtalet för slutanvändare), så sker behandlingen av uppgifterna
inom ESET:s berättigade intresse så som avses i art. 6 (1) f) GDPR, för att göra det möjligt för Slutanvändaren att
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använda de produkter och tjänster som tillhandahålls av Oss i enlighet med Licensavtalet för slutanvändare.

Kontaktinformation
Om Du vill utöva någon av dina rättigheter som registrerad person eller om Du har en fråga kan du kontakta oss
på:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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