
2021-12-08

Överföra 
gammalt 
material

Dator / pekplatta 
/ telefon



Gemensamma punkter

Ställa in den nya

◦ Plocka fram – se att alla delar är med

◦ Wifi/internet

◦ Koppla in alla nya (gamla) konton

◦ Koppla in externa tillbehör

◦ E-post

◦ Virus skydd

◦ Webbläsare

◦ Logga in på alla konton

Ta tillvara gammal info

◦ Konto namn (användare) och lösenord 
som är sparade på gamla datorn

◦ Vilka appar/program använde man?

◦ Office / F-secure (annat virusskydd)

◦ Special inställningar?

◦ Använd molntjänster

◦ Använd externt minne (minnesstickor / 
hårddiskar)
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Rent praktiskt
Gamla office

◦ Vad är användarnamnet  + lösenord?

◦ Är din licens giltig?

◦ Du kan logga in och se alla dina 
uppgifter

Nya Office

◦ Logga in på office.com

◦ Ladda ned office

◦ CD-skiva / kod?

2021-12-08



F-secure

Innan du börjar installera F-Secure SAFE, 
se till att:

◦ Din dator uppfyller minimikravet på systemet

◦ Ditt Windows är uppdaterad

◦ Du har avinstallerat inkompatibel programvara från en 
annan leverantör

◦ Du är inloggad på din dator med administrativa 
rättigheter

◦ Du har ett aktivt My F-Secure konto. För att skapa ett 
konto, se community-artikeln Hur skapar jag ett konto för 
My F-Secure?

◦ Du har en Internetanslutning

◦ Av aktivera gammal licens ifall du bara har 1 licens eller 
använt alla.

Installation

◦ Logga in på My F-Secure med ditt konto och lösenord.

◦ Klicka på Lägg till enhet .

◦ Välj Min enhet och klicka på Fortsätt . (Man kan ge licens till 
andra enheter)

◦ Välj Den här datorn och klicka på Ladda ner för Windows .

◦ Beroende på din webbläsare: installationsfil laddas ned 
automatiskt. Eller du ombeds att spara filen. Klicka på Spara 
fil om du uppmanas till det.

◦ Tryck på Ctrl + J på tangentbordet för att öppna 
nedladdning och hitta filen. (snabbtangent)

◦ Klicka på installationsfil (till exempel F-Secure-Safe-
Network-Installer_xxxxxxxxxxxxx_.exe) för att köra 
installationsprogram. Klicka på Ja om fönster 
Användarkontokontroll visas.

◦ Klicka på Fortsätt .

◦ Klicka på Godkänn och installera för att starta installation. 
Om du vill bidra med anonym säkerhetsinformation till F-
Secures säkerhetsmoln, lämna kryssrutan markerad. - Klart
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Hur gör du rent praktiskt?

Fysiskt

◦ Plockar fram apparaten och alla dess delar 
(gamla och nya). 

◦ Återvinn eller spara. Har du alla nya delar? 

◦ Koppla i allt

◦ Ifall du vill ha affären att flytta över – du måste
ha med alla dina delar och lösenord

◦ Följ bruksanvisningen och anvisningarna du får 
på skärmen

◦ Minnesstickor

Digitalt

◦ Aktivera säkerhets kopiering: Icloud, 
Google drive/foto eller andra moln 
lösningar

◦ Skriv ner alla användarkonton eller använd 
en lösenords app – också vart 
användarkonton används

◦ Favorit hemsidor

◦ Bokmärken

◦ Använd app att överföra till nya apparaten
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Återvinna en gammal 
apparat?
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