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Installationsguide för Bitcom säkerhetstjänster
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Att göra före installation av Bitcom Säkerhet
1.

Kontrollera att din dator uppfyller följande systemkrav.
Processor: 600mhz eller högre.
Minne: Minst 512MB
Operativsystem: Microsoft Windows XP/Vista/7
Diskutrymme: 600MB (300MB för Antivirus)

2. Avinstallera eventuella tidigare säkerhetsprogram på din dator som är av samma typ som det
du nu har beställt. Detta är mycket viktigt eftersom det inte går att ha ex två olika virusskydd
eller två brandväggar installerade på samma dator. Skulle du exempelvis installera
vårt virusskydd och samtidigt ha en annan installerad så kommer dessa att krocka med
varandra och installationen misslyckas. Det fungerar dock bra att ex ha virusskydd från oss
och en brandvägg från annan leverantör. Ex på andra säkerhetsprogram är ex. Norton,
Norman, Trend, Kapersky, McAfee, Panda, ZoneAlarm, AVG, Avast, Keiro, Sophos, etc.
3. Stäng ner alla program, och spara dina dokument.
Du är nu förberedd för att starta installationen av Bitcom Säkerhet.
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Installation av Bitcom Säkerhet
Ladda hem programvaran som finns på länken som vi bifogat i e-post meddelandet.
Har du fått en CD skiva så laddar du in programvaran där ifrån.
Öppna upp installationsprogrammet
Steg 1
Markera det språk som du vill
använda, tryck sedan ’Nästa’.

Steg 2
Läs igenom Licensvillkoren,
markera ’Jag godkänner avtalet’
Tryck ’Nästa’
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Steg 3
Fyll i din Licensnyckel som
bifogades i e-post meddelandet
som du fått. Eller i brevet vi skickat
till dig. Skriv även upp denna
nyckel om du skulle behöva
installera om programmet i
framtiden.
Tryck sedan ’Nästa’.

Steg 4
Här kan ni välja vilken typ av
installation ni vill göra.
Vi rekommenderar att ni använder
er av den automatiska
installationen.
tryck sedan ’Nästa’
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Steg 5
Installationsprogrammet hämtar
nu hem all nödvändig data, och
installerar den på din dator.

Allt är nu installerat på datorn, för att slutföra installationen så måste datorn startas om. Detta sker
automatiskt, eller genom att du trycker på knappen ’Starta om’

Steg 6
När datorn startar upp igen så
kommer din licensenyckel
kontrolleras. Efter det så
kommer programmet uppdateras
med dom senaste skydden för
din dator.
Beroende på hastigheten på din
Internetförbindelse så kan tiden
för uppdateringen variera.

Installationen av Bitcom Säkerhet är nu klar. Programmets huvudfönster kommer att öppna sig.
Stäng ner detta fönster genom att trycka på ’x’ i det högra hörnet. Programmet kommer nu att jobba i
bakgrunden på din dator. För mer information och hjälp med produkten besök vår hemsida
http://www.bitcom.se
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