Skift fra AVG til ESET
Kære Kunde
Så er du klar til at skifte fra AVG til ESET.
Vi installerer i første omgang det 3 mdr. abonnement, vi lovede dig ”oven i handelen”. Efter ca. en uge, vil det
abonnement du har betalt for blive lag til.
Gør det selv:
Vi har gjort os stor umage med, at få alle detaljer med i denne manual og vi kan lige så godt starte med at gøre
opmærksom på at dette skift er lidt omstændigt.
Inden du går i gang, kan du med fordel printe dette manual og mailen med licens-/aktiveringskoden.
Du kan holde mailen med licens-/aktiveringskoden åben i dit mailprogram. Vi har indsat alle de genveje til
internettet som du skal bruge i mailen. Så behøver du ikke taste de lange hjemmesidegenveje fra manualen 😊
Vi gør det for dig:
Har du ikke selv tid og lyster, er vi klar til at hjælpe – afinstallation af AVG, installation og registrering af ESET, klare vi
til fast pris. kr. 275,Det tager et par timer inden alle opdateringer og den første gennemgribende sikkerhedsskanning er gennemført, så
vi overtager bare din PC via vores fjernsupport.
Ring 98 62 51 15, så klare vi det hele.

Aktivering af din nøgle

1. Åbn ESET´s Hjemmeside på denne adresse: HER, i mailen eller åbn Internettet og tast
https://www.eset.com/dk/support/activation
2. Udfyld skemaet, din aktiveringskode finder du på den mail du har modtaget fra os.
Tryk SEND og luk internettet

Afinstallation af AVG:

3. Åbn indstillinger (Windows 10) ved at trykke på flaget og vælg tandhjulet.

4. Åben Apps.

5. Find AVG i listen og tryk på den, og tryk herefter på ”Fjern”, og på ”Fjern” i det lille PopUp vindue.

6. Tryk på ”Afinstaller”.

Tryk på ”ja” for at bekræfte afinstallation. (det er muligvis billedet i 5.1 der vises)

6.1 Tryk på ja for at bekræfte af installationen (ikke alle får denne).

7. Afvent afinstallation (man behøver ikke trykke på fortsæt).

8. Tryk på ”Genstart computeren”.

9. Åbn ESET’s hjemmeside HER, i eller åbn internettet og tast: https://login.eset.com/Register/Index
Udfyld dine oplysninger og tryk på ”Opret en ny my.eset.com konto”
Husk at gemme koden du har valgt

10. Minimer hjemmesiden (ikke lukke, den skal bruges igen).
11. Åben din mail, find den nye ”bekræftelses” mail fra ESET og tryk på linket.

12. Åben / Maximer ESET’s hjemmeside igen og tryk på ”ESET Licensstyring”
Er du kommet til at lukke siden, skal du trykke HER, i mailen eller åbne internettet og taste:
https://login.eset.com
Vælg log ind med de oplysninger du indtastede i pkt. 9

13. Tryk på ”Tilføj licens”

14. Indtast aktiveringsnøglen fra vores mail, og tryk på ”Tilføj Licens”

15. Tryk på ”Send bekræftelseslink”

16. Åben din mail, find den nye ”bekræftelses” mail fra ESET og tryk på linket ”Bekræft ejerskab”

17. Nu kan hjemmesiden lukkes.

Installation af ESET Internet Security

18. Download installationsprogrammet til ESET ved at trykke HER, i mailen eller åbn internettet og tast:
https://download.eset.com/com/eset/tools/installers/live_eis/latest/eset_internet_security_live_installer.exe

19. Tryk på kør/Åben.
Internet Explorer:

Chrome:

20. Tryk på ”Fortsæt”.

21. Læs betingelserne og tryk på ”Jeg accepter”.

22. Tryk på ”Angiv en licensnøgle”.

23. Indtast aktiverings-/licensnøglen (inkl. bindestreger) fra vores mail og tryk på ”Fortsæt”.

24. Tryk på ”Fortsæt”.

25. Vi anbefaler at LiveGrid og registrering af potientelt uønskede programmer aktiveres, efter valget, trykkes
der på ”installer”.

26. Tryk på ”Udført”

27. ESET starter nu op og spørger om du vil Aktivere Forældrekontrol og Anti-Tyveri, se aktiveringsmailen for link
til manualer for disse programmer.
28. ESET er nu installeret, og ESET åbnes, vi anbefaler at man aktiverer Anti-Tyveri.
(ved aktivering skal e-mail og adgangskoden indtastes).
Hvis man ikke ønsker at bruge programmerne, skal man bare lukke vinduet på krydset i øverste højre hjørne.

29. Tillykke du er nu færdig med installationen.
30. ESET vil nu vise en gratis prøve periode på 89 dage, Efter ca. en uge, vil det abonnement du har betalt for
blive lag til.
31. Rigtig god fornøjelse

Installation på flere PCére.
Start på manualen igen og følg den fra punkt 3 til 8. Og igen fra 18 til 31.
Altså du skal springe punkterne 9 til 17 over.

