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Velkommen til Norton

Dette kapitel indeholder følgende emner:

■ Sådan kommer du i gang med at bruge Norton til Mac

■ Systemkrav for Norton Security

Sådan kommer du i gangmed at bruge Norton til Mac
Norton beskytter din Mac på følgende måde:

■ Beskytter mod virus, spyware, malware, phishing, trojanske heste og andre onlinetrusler.

■ Hjælper med at beskytte dine private og økonomiske oplysninger, når du er online.

■ Anvender et af de største globale civile efterretningsnetværk til at spotte trusler hurtigere.

Når du lancerer Norton på din Mac, kan du få adgang til vigtige funktioner ved at klikke på
fliserne i hovedvinduet:

■ Sikkerhed
Sørg for, at din enhed er beskyttet, og løs problemerne, hvis din computer er udsat for risici
eller har brug for opmærksomhed. Med de fleste Norton-abonnementer kan du også tilføje
enheder til din Norton-konto, hvis du har sæder tilbage i din konto.

■ Scanninger
Kør en Hurtig scanning, Fuld scanning eller Filscanning for at tjekke efter trusler på din
enhed og planlægge scanninger. Du kan få flere oplysninger i Se "Kør Norton-scanninger
for at tjekke for trusler på Mac" på side 21.

■ LiveUpdate
Kontrollér at du har den seneste beskyttelse fra trusler så vel som funktion og
ydeevneforbedringer. Du kan få flere oplysninger i Se "Kør LiveUpdate for at holde Norton
opdateret på Mac" på side 15.

■ Avanceret
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Se og skift indstillinger for din desktop og online aktiviteter. For de fleste brugere giver
standardindstillingerne det rette beskyttelsesniveau, men du kan tilpasse sikkerheds- og
netværksindstillinger.

■ Rens
Kør scanninger for at fjerne en række junkfiler, der kan gøre din computer langsommere.
Du kan få flere oplysninger i Se "Kør Norton Clean for at fjerne filer, der kan gøre din Mac
langsommere " på side 44.

Systemkrav for Norton Security
Operativsystem

Norton-programmet understøttes kun på Mac OS X 10.7.5 (Lion) og nyere. Hvis du har OS X
10.6 eller en ældre version på din Mac, skal du opgradere operativsystemet til en version, der
understøttes.

Hardware

■ Mac-computer med Intel® Core 2 Duo-, core i3-, Core i5-, core i7- eller Xeon-processor

■ 2 GB RAM

■ 300 MB ledig plads på harddisken

■ Internetforbindelse til LiveUpdate

Understøttede browsere

■ Safari®1, 2

■ Mozilla Firefox®1, 2

■ Google Chrome™1

1 Efterhånden som det stilles til rådighed af Symantec i tjenestens løbetid.
2 Understøtter nuværende udgaver samt de seneste større 32-bit udgaver.
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Download og installation af
Norton

Dette kapitel indeholder følgende emner:

■ Download og installer Norton

■ Installation af Norton på flere enheder

■ Overførsel af Norton-licensen til en ny enhed

■ Aktivering eller fornyelse af din Norton på Mac

Download og installer Norton
Det er lige så nemt at beskytte dine enheder og administrere Norton-programmet som at føje
en ny enhed til din Norton-konto.

Sådan downloader og installerer du Norton på din computer

1 Gå til norton.com/setup.

2 Hvis du ikke er logget på din Norton-konto, skal du klikke på Log på og derefter angive
mailadressen og adgangskoden til din Norton-konto.

Hvis du ikke har en konto, skal du klikke på Opret en konto og gennemføre
tilmeldingsprocessen.
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3 Klik på Download Norton i vinduet Installation af Norton.

Hvis du vil installere et nyt program, som endnu ikke er registreret på din Norton-konto,
skal du klikke på Indtast en ny produktnøgle.

Indtast produktnøglen, og klik på ikonet Næste ( > ).
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4 Klik på Acceptér og download.

5 Klik på det område, som den blå pil på skærmen peger på, og følg instrukserne på
skærmen.

■ Internet Explorer eller Microsoft Edge: Klik på Kør.

■ Firefox eller Safari: Klik på funktionen Download øverst til højre i browseren for at få
vist de downloadede filer, og dobbeltklik så på den fil, du har downloadet.

■ Chrome: Dobbeltklik på den downloadede fil nederst til venstre.

6 Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti vises, skal du klikke på Fortsæt.

7 Norton-programmet downloades, installeres og aktiveres.

Installation af Norton på flere enheder
Du kan sende mail til dine andre enheder og installere Norton på dem via Norton-kontoen.
Mailen indeholder et link til installation og vejledning til installation af Norton.

10Download og installation af Norton
Installation af Norton på flere enheder



Sådan installerer du Norton på en anden enhed

1 Log på Norton.

2 Hvis du ikke er logget på din Norton-konto, skal du klikke på Log på og derefter angive
mailadressen og adgangskoden til din Norton-konto og så logge på.

3 Klik på Send et link til download i vinduet Installation af Norton.

4 Angiv en mailadresse, som du har adgang til på den anden enhed, og klik derefter på
knappen Udført.

Der sendes en mail til din mailadresse med anvisninger til, hvordan du kan installere
Norton-programmet.

5 Find og åbn mailen fra Norton-teamet på den enhed, som du vil downloade Norton til.

6 Klik på Download nu.

7 Klik på Acceptér og download.

8 Gem filen på computeren, og dobbeltklik på filen for at installere Norton. Filen gemmes
som standard i mappen Overførsler på både Mac- og Windows-computere.

Følg anvisningerne på skærmen.

Bemærk! Norton AntiVirus for Mac kan ikke administreres via din Norton-konto.
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Overførsel af Norton-licensen til en ny enhed
Hvis Norton-programmet er installeret på en enhed, der ikke længere er i brug, kan du overføre
det fra den enhed til en anden via din Norton-konto.

Overfør Norton-licensen

1 Log på din Norton-konto.

2 Find den enhed, som du ikke længere vil beskytte, på siden Enheder.

Bemærk! Enheden skal være vist med grøn status. Hvis den enhed, du ikke længere
bruger, vises med rød eller orange status, kan du fjerne enheden fra Norton-kontoen og
frigøre en licens.

3 Klik på ellipse-ikonet, som vises under enheden.

4 Klik på Administrer licens i den menu, der vises.

5 På siden Administrer enhed skal du gøre følgende:

■ Klik på enhedens navn.

■ Klik på Fjern Norton under Hvad ønsker du at gøre.

■ Klik på Næste.

6 Klik på Ja i vinduet Fjern Norton, som vises.

7 Klik på Installer nu på den side, der vises.

8 Vælg en af følgende på siden Installer på en ny enhed :

■ Klik på Download for at installere Norton på enheden.

■ Klik på Send link for at installere Norton på en anden enhed.

9 Klik på Næste.

10 Følg instrukserne på skærmen for at fuldføre installationen.

Aktivering eller fornyelse af din Norton på Mac
Produktaktivering er med til at begrænse piratkopiering af software og giver dig sikkerhed for,
at du bruger ægte Symantec-software. Ved aktivering får du abonnement på dit Norton-produkt
i det angivne antal dage.

Hvis du ikke aktiverede programmet under installationen, vises en advarsel om abonnementet
med jævne mellemrum, indtil du aktiverer programmet. Du skal aktivere programmet inden
for den tidsperiode, som angives i advarslen, da det ellers holder op med at fungere. Hvis du
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vil aktivere programmet, skal du bruge den programnøgle, der fulgte med produktet. Du kan
også forny abonnementet og dermed forsætte med at bruge Norton-programmet.

Hvis der er forbindelse til internettet, beder Norton-programmet dig om at indtaste
loginoplysningerne til din Norton-konto. Du kan bruge din eksisterende Norton-konto eller
oprette en ny. Når du har logget på din Norton-konto, kan du aktivere Norton-programmet ved
at indtaste produktnøglen og registrere produktnøglen til Norton-kontoen. Med Norton-kontoen
kan du se oplysninger som f.eks. produktnøglen, datoen for registrering af programmet og de
nyeste produktopdateringer.

Aktivering af produktet fra advarslen

1 Vælg Aktivér nu i påmindelsen.

2 Følg vejledningen på skærmen for at aktivere programmet.

Aktivering af produktet fra hovedvinduet

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Aktivér nu i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på en af følgende indstillinger i det viste vindue:

■ Aktivér nu :Følg anvisningerne på skærmen. Du bliver muligvis bedt om at indtaste
programmets PIN-kode, som du fik af din tjenesteudbyder.

■ Spring over : Brug denne valgmulighed til at aktivere abonnementet senere.
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Om trusler og håndtering af
dem

Dette kapitel indeholder følgende emner:

■ Gendan, reparér eller slet inficerede filer på din Mac-computer, som satte Norton i
karantæne.

■ Kør LiveUpdate for at holde Norton opdateret på Mac

Gendan, reparér eller slet inficerede filer på din
Mac-computer, som satte Norton i karantæne.

Når Norton finder en trussel, der ikke kan elimineres med de seneste virusdefinitioner, sætter
den berørte filer i karantæne, så de ikke kan sprede eller inficere din Mac. Du kan ikke bruge
filer, hvis de er i karantæne, og de vises heller ikke i Finder.

Nogle apper, som du bruger, har måske brug for at få adgang til filer, som Norton klassificerer
som trusler og derfor sætter i karantæne. For eksempel downloader mange shareware- eller
freeware-apps, der introducerer sårbarheder. Disse apps vil ikke virke, hvis Norton sætter de
adware-filer i karantæne, som de har brug for til at fungere.

Norton viser vinduet Fil i karantæne for at vise yderligere oplysninger om inficerede filer, der
er blevet sat i karantæne: Hvis der modtages en ny virusdefinition, efter at arkivet er sat i
karantæne, kan du forsøge at reparere det emne, der er sat i karantæne. Nogle elementer,
der er sat i karantæne, kan desinficeres efter en genscanning. Du kan også gendanne sådanne
elementer.
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Bemærk! Symantec anbefaler kun gendannelse af arkiver, der er sat i karantæne, hvis du her
helt sikker på, at de er sikre. Hvis du gendanner et element, som udgør en risiko, i en anden
mappe end den oprindelige, vil det muligvis ikke fungere korrekt. Derfor anbefales det, at du
geninstallerer programmet.

I nogle tilfælde viser Norton vinduet Fil slettet, som angiver, at Norton automatisk har fundet
og flyttet den angivne inficerede fil til papirkurven eller slettet filen, som ikke kan repareres,
på din Mac-computer. Hvis et arkiv ikke kan repareres, flyttes arkivet til Karantæne, eller arkivet
slettes.

Reparér, gendan, eller slet en fil i karantæne

Nogle genstande i karantæne kan repareres, efter Norton har downloadet virusopdateringer
og scanner dem igen.

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Aktivitet i ruden i venstre side.

4 Klik på visningsikonet i rækken Sikkerhedshistorik.

5 Klik på Karantæne under Beskyt min Mac i vinduet Sikkerhedshistorik.

6 Gå til listen over emner i karantæne, og vælg det emne, der skal slettes.

7 Klik på ikonet Handlinger øverst til venstre, og klik så på en af følgende:

■ Reparér for igen at scanne filen mhp. og fjerne truslen.

■ Gendan (ikke anbefalet) for at tage en fil, der kan introducere sårbarheder, ud af
karantæne og returnere den til dens originale placering.

■ Slet til at fjerne filen fra karantænen og fra din Mac.

8 Klik på Udført.

Kør LiveUpdate for at holdeNorton opdateret påMac
Som standard downloader og installerer Norton de seneste definitioner og programopdateringer
med jævne mellemrum fra Symantec-serverne for at hjælpe med at beskytte din computer
mod nye trusler. Hvis du har været offline eller har slået Automatisk LiveUpdate fra, kan du
når som helst selv køre LiveUpdate.

Bemærk! Nogle programopdateringer kræver muligvis, at du genstarter computeren, når du
har installeret dem.
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Kør LiveUpdate

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på LiveUpdate i hovedvinduet i Norton.

3 Klik på Vis oversigt for at se de opdateringer, der er downloadet og installeret på
Mac-computeren.

Kør LiveUpdate fra Mit Norton-vinduet

1 Start Norton.

2 I hovedvinduet Mit Norton skal du under Enhedssikkerhed klikke på LIVEUPDATE.

3 Klik på Vis oversigt for at se de opdateringer, der er downloadet og installeret på
Mac-computeren.
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Administration af
sikkerheden

Dette kapitel indeholder følgende emner:

■ Se eller tilpas opgaver, som Norton udfører for at beskytte din Mac

■ Se eller tilpas netværksaktiviteter, som Norton overvåger på din Mac

Se eller tilpas opgaver, som Norton udfører for at
beskytte din Mac

Norton lader dig se en lang række af de opgaver, som programmet udfører for at beskytte dig,
herunder kørsel af scanninger, advarsler, elementer i karantæne, blokerede programmer eller
registrerede forsøg på at få adgang til dit netværk.

Se eller tilpas opgaver, som Norton udfører for at beskytte din Mac

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på Avanceret eller Indstillinger.

3 Klik på Aktivitet i ruden i venstre side.

4 Klik på visningsikonet i rækken Sikkerhedshistorik.

5 I vinduet Sikkerhedshistorik skal du vælge en kategori for at få vist de udførte aktiviteter.

6 Se de seneste aktiviteter, og udfør følgende handlinger, som er tilgængelige for den valgte
begivenhed:

■ Klik på
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for at downloade rapporten som en tekstfil på din Mac-disk.

■ Klik på

for at fjerne alle de optagne begivenheder.

■ Klik på

for at filtrere de registrerede begivenheder baseret på dit krav.

■ Klik på

for at udskrive rapporten.

■ Klik på

for at se flere oplysninger om en valgt begivenhed.

■ Klik på

for at udføre de handlinger, der er tilgængelige for den valgte begivenhed. Indstillingerne
i menuen Handling varierer afhængigt af den begivenhed, der blev valgt på listen.

■ Klik på

for at tilpasse de indstillinger, der skal vises for hver kategori. I vinduet
Sikkerhedshistorik - Vis indstillinger skal du angive følgende indstillinger efter
behov:

■ Vis værtsnavne i stedet for IP-adresser

■ Vis begivenheder med højt niveau i en anden farve

■ I rullemenuen Kolonner kan du vælge den logkategori, der skal ændres
visningsindstillinger for. Når du vælger en kategori, vises de tilgængelige typer
oplysninger. Du kan vælge de oplysninger, der skal vises i vinduet
Sikkerhedshistorik.

Flere oplysninger

◆ Se "Kør Norton-scanninger for at tjekke for trusler på Mac" på side 21.■

■ Se "Gendan, reparér eller slet inficerede filer på din Mac-computer, som satte Norton
i karantæne." på side 14.
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Se eller tilpas netværksaktiviteter, som Norton
overvåger på din Mac

Med Norton kan du se, hvilke netværksaktiviteter programmet overvåger, herunder indgående
og udgående forbindelser og programmer, som køre på åbne netværksporte.

Se eller tilpas netværkforbindelsesaktiviteter

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på Avanceret eller Indstillinger.

3 Klik på Aktivitet i ruden i venstre side.

4 Klik på visningsikonet i rækken Netværksaktivitet.

5 Gå til vinduet Netværksaktivitet, og vælg et program, en tjeneste eller port for at få vist
oplysninger om de aktuelle netværksforbindelser.

6 Se de seneste netværkforbindelsesaktiviteter, og udfør følgende handlinger, som er
tilgængelige for den valgte kategori:

■ Klik på

for at downloade rapporten som en tekstfil på din Mac-disk.

■ Klik på

for at udskrive rapporten.

■ Klik på

for at se flere oplysninger om en valgt begivenhed.

■ Klik på

for at udføre de handlinger, der er tilgængelige for den valgte begivenhed. Indstillingerne
i menuen Handling varierer afhængigt af den begivenhed, der blev valgt på listen.

■ Klik på

for at tilpasse de indstillinger, der skal vises for hver kategori. I vinduet Netværk
Aktivitet - Vis indstillinger kan du konfigurere følgende indstillinger efter behov:
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■ Vis værtsnavne i stedet for IP-adresser

■ Under afsnittet Kolonner kan du konfigurere de indstillinger, som du vil se for
forbindelserne.

Flere oplysninger

◆ ■ Se " Sådan kommer du i gang med at bruge Norton til Mac" på side 6.
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Scanning af
Mac-computeren

Dette kapitel indeholder følgende emner:

■ Kør Norton-scanninger for at tjekke for trusler på Mac

■ Skift indstillingerne for automatiske scanninger på Mac

■ Planlæg Norton-scanninger på Mac

■ Indstil Norton til at scanne dine Mac, når du er væk

Kør Norton-scanninger for at tjekke for trusler på
Mac

Norton Automatiske scanninger opdaterer virusdefinitioner og scanner din TBD regelmæssigt
for en række trusler. Hvis du deaktiverer Automatiske scanninger, har været offline eller har
mistanke om, at du har en virus, kan du manuelt køre de følgende:

■ Hurtig scanning for at scanne de områder på computeren, der er mest sårbare over for
trusler.

■ Komplet scanning til at analysere hele dit system inklusiv mindre sårbare programmer,
filer og igangværende processer, udover dem der er tjekket under en hurtig scanning.

■ Filscanning til at analysere individuelle filer eller mapper, hvis du har mistanke om, at de
er udsat for risici.
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Kørsel af en hurtig scanning, Komplet scanning eller Filscanning

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Scanninger i Norton-hovedvinduet.

3 Klik på den scanning, du vil køre, i den venstre side:

■ Hurtig scanning > Start en hurtig scanning

■ Hurtig scanning > Start en komplet scanning

■ Filscanning > Vælg en fil
Vælg den mappe eller den fil, du vil scanne, og klik derefter på Scan.

Kørsel af scanninger fra kommandolinjen
Norton-programmet gør det muligt at udføre flere scanninger fra kommandolinjen. Denne
avancerede brugerfunktion fås som del af funktionen Norton Scanner i Norton-programmet.
Symantec anbefaler, at du kun bruger denne funktion, hvis du er avanceret bruger.

Du kan starte kommandolinjens grænseflade ved at navigere til Finder > Applikationer >
Hjælpeprogrammer > Terminal.

Kørsel af en hurtig scanning

◆ Indtast følgende i kommandolinjen: /usr/bin/nortonscanner quickscan.

Kørsel af en komplet systemscanning

◆ Indtast følgende i kommandolinjen: /usr/bin/nortonscanner systemscan.

Scanning af en bestemt fil

◆ Indtast følgende i kommandolinjen: /usr/bin/nortonscanner –a <file path>.

Scanning af en komprimeret fil

◆ Indtast følgende i kommandolinjen: /usr/bin/nortonscanner –c <file path>.

Scanning af karantænen

◆ Indtast følgende i kommandolinjen: /usr/bin/nortonscanner quarantine.

Ved hjælp af Scanningsoversigt -vinduet kan du se oversigten over scanningen, som dit
Norton-program sidst udførte. Norton-programmet udfører automatisk den nødvendige handling
for alle inficerede arkiver, som opdages ved scanningen. Du kan se oplysningerne om
virusscanninger i vinduet Sikkerhedshistorik.
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Bemærk! Hvis Norton-programmet ikke kan reparere et inficeret arkiv, sættes arkivet i
karantæne. På dennemåde forhindrer Norton-programmet, at infektionen spredes og inficerer
andre arkiver på din Mac. Elementet, som er sat i karantæne, findes under kategorien
Karantæne i vinduet Sikkerhedshistorik.

Du kan bruge Udført til at lukke vinduet Scanningsresultater. For eventuelt uønskede
programmer vil knappen Slet være aktiveret. Du kan bruge knappen Slet til at fjerne
programmet.

Dit Norton-program viser Virusscanning færdig -vinduet, der angiver, at de inficerede filer
er blevet repareret, og at filerne er sikre at bruge. Du kan få vist oplysninger om reparerede
filer ved at vælge Sikkerhedshistorik i afsnittet Aktivitet i vinduet Avanceret. Du kan også få
vist oplysninger om registrerede virus og de handlinger, der blev udført for at beskytte din
Mac-computer mod virus.

Skift indstillingerne for automatiske scanninger på
Mac

Norton Automatiske scanninger maksimerer din sikkerhed ved regelmæssigt at opdatere
virusdefinitioner, at scanne din computer og overvåge indgående og udgående trafik.
Standardindstillinger er optimale for de fleste brugere, men du kan tilpasse muligheder for at
inkludere eller ekskludere filer fra Automatiske scanninger eller midlertidigt slukke for funktionen.

Skift indstillingerne for automatiske scanninger

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på Avanceret eller Indstillinger.

3 Klik på Beskyt min Mac i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Automatiske scanninger:

■ Scan alt

■ Scan kun disse mapper / Scan ikke disse mapper
Klik på +, brows til mapperne, som du ønsker at inkludere eller ekskludere fra
Automatiske scanninger

■ Scan filer i komprimerede arkiver inklusiv .zip eller .rar -formater.

■ Scan filer placeret på eksterne drev, når de tilgåes
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Planlæg Norton-scanninger på Mac
Efter du installerer Norton på din Mac, aktiverer den Automatiske scanninger for at opdatere
virusdefinitioner og scanne din computer regelmæssigt for en række trusler. Du foretrækker
at planlægge scanninger på bestemte tidspunkter.

Bemærk! Indstillingerne forPlanlagte scanningerændres ikke, når Mac-computeren anvendes
af en anden bruger, og scanninger fortsat kører på planlagte tidspunkter.

Planlæg Norton-scanninger

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Beskyt min Mac i ruden i venstre side.

4 I rækken Planlagte scaninger skal du flytte knappen til positionen Til.

Hvis kontakten er slukket, vil du ikke kunne køre eller konfigurere planlagte scanninger.

5 Klik på ikonet Indstillinger.

6 I vinduet Planlagte scanninger indstilles dine valg for, hvad og hvornår der skal scannes.

7 Klik på Gem.

Indstil Norton til at scanne dine Mac, når du er væk
Når du installerer Norton, er funktionen Scanning ved inaktivitet indstillet til at spore, når du
bruger din Mac, sådan at Norton ikke kører scanninger, der kan påvirke din computers ydeevne.
Standardindstillinger er optimale for de fleste brugere, men du kan optimere indstillinger til at
scanne hele din computer eller blot specifikke filer og mapper. Selvom det ikke anbefales, kan
du endda slukke for scanning ved inaktivitet.

Du ser et Rapport om scanninger ved inaktivitet -vindue, der angiver, at dit Norton-pro
dukthar registreret en eller flere inficerede arkiver under en scanning ved inaktivitet. Vis logfil
kan bruges til at se oplysninger om de inficerede arkiver i vinduet Sikkerhedshistorik

Tilpasning af indstillingerne for scanninger ved inaktivitet

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Beskyt min Mac i ruden i venstre side.
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4 I rækken Scanninger ved inaktivitet skal du flytte knappen til positionen Til.

Hvis knappen er slukket, kan din computers ydeevne være påvirket, når du arbejder.

5 Tilpas scanningsindstillingerne i vinduet Scanninger ved inaktivitet:

■ Hvad skal scannes for at scanne hele dit system, din opstartsdisk eller alle
brugermapper

■ Scan filer i komprimerede arkiver (anbefales) for at scanne komprimerede filer som
.zip-filer.

■ Vis resultater fra Scanninger ved inaktivitet for at opbevare scannningsresultater.

■ Nulstil til standarder for at omgøreændringer, som du foretog, tilbage til de anbefalede
standarder.

Flere oplysninger

◆ ■ Se "Skift indstillingerne for automatiske scanninger på Mac" på side 23.
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Opretholdelse af
sikkerheden på internettet

Dette kapitel indeholder følgende emner:

■ Beskyttelse mod sårbarheder

■ Indstil Norton Firewall til at blokere ondsindede hjemmesider, der vil tilgå din Mac

■ Aktivering eller deaktivering af beskyttelse mod sårbarheder

■ Sådan udelades eller medtages angrebssignaturer på Mac

■ Aktivering eller deaktivering af beskeder om blokerede angrebssignaturer på Mac

■ Firewall-indstillinger til Mac

■ Firewallregel for IP-adresser på Mac

■ Konfiguration af firewallregler for en IP-adresse på Mac

■ Ændring af firewallregler for en IP-adresse på Mac

■ Sådan fjernes firewallreglen for en IP-adresse på Mac

■ Avanceret beskyttelse til Mac

■ Aktivering eller deaktivering af funktionerne til avanceret beskyttelse på Mac

■ Konfiguration af Norton DeepSight Community Download på Mac

■ Konfiguration af indstillinger for Automatisk blokering på Mac

■ Konfiguration af signaturindstillinger på Mac

■ Opgrader til den nyeste version af Norton for bedre at beskytte din Mac
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■ Hjælp Norton Community Watch med at identificere potentielle nye trusler på Mac

■ Send rapporter til Symantec, hvis Norton registrerer en fejl på Mac

Beskyttelse mod sårbarheder
Funktionen Beskyttelse mod sårbarheder hjælper med at registrere og undgå indtrængen via
internettet. Beskyttelse mod sårbarheder giver oplysninger om de programmer på din Mac,
der kan blive udnyttet til at udføre skadelige angreb. Der vises også oplysninger om kendte
angreb.

Sårbarheder er mangler i dine programmer eller i operativsystemet, der kan svække din Macs
overordnede sikkerhed. Forkert konfiguration af din Mac eller sikkerhedskonfigurationer kan
skabe sådanne sårbarheder. Disse sårbarheder kan udnyttes af udefrakommende angribere
til at udføre skadelige handlinger på din Mac. Eksempler på denne form for angreb er
overvågning af skrivebordet, registrering af tastanslag og hacking. Sådanne angreb kan gøre
din Mac langsommere, skabe programfejl eller videresende personlige og fortrolige oplysninger
til cyberkriminelle.

Norton-programmet indeholder signaturbaserede løsninger, der beskytter din Mac mod de
mest almindelige internetangreb. Angrebssignaturer indeholder oplysninger, der identificerer
en angribers forsøg på at udnytte en kendt sårbarhed i dit operativsystem eller i dine
Mac-programmer. Med Beskyttelse mod indtrængen i Norton-programmet registreres og
blokeres mistænkelige netværksaktiviteter på baggrund af en omfattende liste over
angrebssignaturer.

Indstil Norton Firewall til at blokere ondsindede
hjemmesider, der vil tilgå din Mac

Nogle få ondsindede hjemmesider kan forsøge at få uautoriseret adgang til dine
enhedsoplysninger, når du installerer og åbner freeware eller shareware-programmer.
Ondsindede hjemmesider sporer og udnytter sårbarheder for at downloade malware, så som
crypto mining-malware, der kan afsløre dine enhedsoplysninger for cyberkriminelle.

Med URL-overvågning tændt overvåger Norton alle programmer, der er installeret på din
computer, og blokerer de ondsindede hjemmesider i at tilgå din enhed. Norton advarer dig,
når den blokerer en ondsindet hjemmeside, og du kan se oplysningerne om angrebet ved at
bruge vinduet Sikkerhedshistorrik.
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Bemærk! URL-overvågning overvåger ikke browserprogrammerne. Du skal tilføje
Norton-browserprogrammer for at beskytte dit browserprogrammod ondsindede hjemmesider.
Du kan få flere oplysninger i Se "Tilføj Norton-browserudvidelser for at surfe og shoppe mere
sikkert på Mac" på side 48.

Tænd for URL-overvågning for at blokere ondsindede hjemmesider

URL-overvågning er som standard slået til. Hold URL-overvågning tændt for at sikre, at du er
beskyttet mod skadelige websteder.

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på Avanceret eller Indstillinger.

3 Klik på Firewall i den venstre side, og sørg for, at Beskyttelse mod sårbarheder er
tændt.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Beskyttelse mod sårbarheder.

5 Klik på URL-overvågning i vinduet Beskyttelse mod sårbarheder.

6 Klik på On, hvis den er slukket.

Ekskludér et URL eller domæne fra overvågning

Med Beskyttelse mod sårbarheder registreres og blokeres mistænkelige netværksaktiviteter
på baggrund af en omfattende liste over angrebssignaturer. Det kan ske, at en uskadelig
netværksaktivitet bliver identificeret sommistænkelig, fordi den har en lignende angrebssignatur.
Hvis du modtager meddelelser om et muligt angreb, og du ved, at den signatur, som udløste
meddelelserne, er sikker, kan du udelade signaturen fra overvågning.

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på Avanceret eller Indstillinger.

3 Klik på Firewall i den venstre side, og sørg for, at Beskyttelse mod sårbarheder er
tændt.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Beskyttelse mod sårbarheder.

5 Klik på URL-overvågning i vinduet Beskyttelse mod sårbarheder.

6 Klik på Tilføj -knappen, og indtast domænenavnet, som du ønsker at ekskludere fra
overvågning.

7 Klik på Gem.

8 Hvis du ønsker at redigere eller fjerne en URL eller et domæne, skal du gøre følgende:
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■ Vælg et URL eller et domæne fra listen, og klik på knappen Redigér. Modificér URL
eller domænenavn, og klik på Gem.

■ Vælg en URL eller et domæne, som du ønsker at fjerne, og klik på Fjern -knappen.

Se oplysninger om den blokerede hjemmeside.

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på Avanceret eller Indstillinger.

3 Klik på Aktivitet i ruden i venstre side.

4 Klik på visningsikonet i rækken Sikkerhedshistorik.

5 I Sikkerhedshistorik -vinduet, under kategorien Firewall skal du klikke på Beskyttelse
mod sårbarheder.

6 På højre side skal du dobbeltklikke på angrebssignaturen for at vide mere om den
blokerede hjemmeside.

7 Klik på vinduet Få mere at vide i Sårbarheder blokeret for at få mere at vide om
angrebssignaturen.

Aktivering eller deaktivering af beskyttelse mod
sårbarheder

Du kan vælge, om du vil beskytte din Mac mod trusler, der kan påvirke din Mac-computers
sårbarheder.

Som standard er Beskyttelse mod sårbarheder aktiveret. Symantec anbefaler, at du lader
indstillingen Beskyttelse mod sårbarheder være aktiveret for at beskytte din Macmod eventuelle
skadelige angreb.

Aktivering eller deaktivering af beskyttelse mod sårbarheder

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 I rækken Beskyttelse mod sårbarheder skal du flytte skydeknappen til positionen Fra
eller Til.
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Sådan udelades ellermedtages angrebssignaturer på
Mac

Norton-programmet identificerer trusler på din Mac ved at sammenligne arkivernes signaturer
med kendte angrebssignaturer. En angrebssignatur bruges til at identificere en angribers
forsøg på at udnytte en kendt sårbarhed i et operativsystem eller program.

Du kan vælge, om du vil beskytte din Mac mod alle angrebssignaturer eller kun bestemte
signaturer. I nogle tilfælde kan godartede netværksaktiviteter ligne angrebssignaturer. Du vil
muligvis modtage gentagne meddelelser om mulige angreb. Hvis du ved, at angrebene der
udløser beskederne er sikre, kan du oprette en liste over undtagelser til de signaturer, der
fejlagtigt registreres som værende en trussel.

Hvis du vil beskyttes mod sårbarheder, men ikke ønsker at få besked om blokerede angreb,
kan du angive, at du ikke ønsker besked fra Beskyttelse mod sårbarheder. Medmindre du har
en god grund til at deaktivere en signatur, bør du lade signaturerne være slået til. Hvis du
deaktiverer en signatur, kan computeren blive sårbar over for angreb.

Aktivering eller deaktivering af angrebssignaturer

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Beskyttelse mod sårbarheder.

5 Klik på fanen Signaturer i vinduet Beskyttelse mod sårbarheder.

6 Vælg en signatur på listen Signaturer, og gør ét af følgende:

■ Hvis du vil deaktivere registreringen af angrebssignaturen, skal du fravælge Aktivér
denne signatur

■ Hvis du vil aktivere registreringen af angrebssignaturen, skal du vælgeAktivér denne
signatur

7 Klik på Udført.

Aktivering eller deaktivering af beskeder om
blokerede angrebssignaturer på Mac

Du kan vælge, om du vil have besked, når Beskyttelse mod sårbarheder blokerer mistænkelige
angreb.

Meddelelsen om besked gør følgende muligt:
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■ Du kan få vist flere oplysninger om det blokerede angreb.

■ Du kan rapportere et fejlagtigt registreret angreb.

Alle aktiviteter i forbindelse med Beskyttelse mod sårbarheder registreres i vinduet
Sikkerhedshistorik. Posterne indeholder oplysninger om uautoriserede adgangsforsøg og
andre oplysninger.

Du kan aktivere eller deaktivere beskeder om alle blokerede angreb eller ved bestemte
angrebssignaturer.

Aktivering eller deaktivering af beskeder om alle blokerede angreb

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Beskyttelse mod sårbarheder.

5 I vinduet Beskyttelse mod sårbarheder skal du klikke på fanen Avanceret.

6 Udfør en af følgende handlinger på fanen Avanceret :

■ Hvis du vil deaktivere beskeder om alle blokerede angreb, skal du fravælge Giv mig
besked, når Beskyttelse mod sårbarheder automatisk blokerer et angreb.

■ Hvis du vil aktivere beskeder om alle blokerede angreb, skal du vælgeGivmig besked,
når Beskyttelse mod sårbarheder automatisk blokerer et angreb.

7 Klik på Udført.

Aktivering eller deaktivering af beskeder om individuelle angrebssignaturer

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Beskyttelse mod sårbarheder.

5 I vinduet Beskyttelse mod sårbarheder skal du klikke på fanen Signaturer.

6 Gør et af følgende på listen Signaturer :

■ Hvis du vil deaktivere beskeder, skal du fravælge Vis beskeder for denne signatur.

■ Hvis du vil aktivere beskeder, skal du vælge Vis beskeder for denne signatur.

7 Klik på Udført.
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Firewall-indstillinger til Mac
Indstillinger for firewallen gør det muligt at tilpasse, hvordan firewallen skal overvåge og reagere
på indgående og udgående netværkskommunikation. Indstillinger for firewallen indeholder
adgangsindstillinger for programmerne, tjenesterne og portene på din Mac. De indeholder
også adgangsindstillinger for forbindelser til eller fra andre computere på det netværk, som
din Mac har oprettet forbindelse til.

Du kan bruge vinduet Firewall til at tilpasse følgende indstillinger for firewallen:

Gør det muligt at konfigurere regler for firewallen for programmer på din Mac,
der bruges til at oprette forbindelse til internettet.

Indstillingerne for Programblokering afgør, om et program, f.eks. en webbrowser
eller iTunes, skal have tilladelse til eller nægtes at oprette forbindelse til
internettet.

Indstillingerne for Programblokering gælder ikke en bestemt netværksplacering.
Indstillingerne for Programblokering ændres ikke, selvom du skifter
netværksplacering.

Brug indstillingen Konfigurer under Programblokering til at angive
internetadgangen for programmer på din Mac.

Bemærk! Skulle det ske, at indstillingerne for Forbindelsesblokering og
Programblokering overlapper hinanden, prioriteres indstillingerne for
Forbindelsesblokering frem for indstillingerne for Programblokering.

Programblokering

Gør det muligt at tillade eller blokere programmer, porte, tjenester og IP-adresser
med følgende formål:

■ At oprette forbindelse til din Mac.
■ At oprette forbindelse til et netværk.

Indstillingerne for Forbindelsesblokering bestemmer, om indkommende eller
udgående forbindelser, der bruger en bestemt tjeneste, et bestemt program
eller en bestemt port, skal tillades eller afvises. Du kan også konfigurere
firewallen til at tillade eller blokere en bestemt IP-adresse på netværket.

Indstillingerne for Forbindelsesblokering gælder kun for en bestemt placering.

Du kan bruge indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering til at angive
forbindelser for programmer og tjenester på din Mac.

Forbindelsesblokering
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Er en hjælp til at registrere og undgå indtrængen via internettet. Med Beskyttelse
mod sårbarheder overvåges al indkommende og udgående trafik på din Mac,
og enhver uautoriseret adgang blokeres.

Funktionen giver oplysninger om de programmer på din Mac, der kan blive
udnyttet til at udføre skadelige angreb. Der vises også oplysninger om kendte
angreb. Du kan administrere listen over signaturer for Beskyttelse mod
sårbarheder.

Beskyttelse mod
sårbarheder

Gør det muligt at konfigurere indstillinger for firewallen på baggrund af den
netværksplacering, som din Mac har forbindelse til.

De konfigurerede indstillinger for firewallen indeholder indstillinger for
forbindelsesblokering for de programmer og tjenester, der findes på din Mac.
Når du opretter forbindelsemellem din bærbareMac og en ny netværksplacering,
beder Norton-programmet dig om at vælge en ny indstilling for firewallen til
netværksplaceringen.

Registrering af
placering

Gør det muligt at åbne og konfigurere funktionen Norton DeepSight Community
Download. Denne funktion gør det muligt at hente en opdateret liste over
IP-adresser, som Symantec har registreret som angribere. Du kan vælge, at
funktionen Norton DeepSight Community Download skal hente den opdaterede
liste over IP-adresser på Symantecs servere.

DeepSight

Firewallregel for IP-adresser på Mac
Vinduet Forbindelsesblokering kan bruges til at konfigurere en firewall for zoner i netværket,
som din Mac har oprettet forbindelse til. Du kan konfigurere zoneadgangsindstillingerne til at
angive IP-adresser, der skal tillades eller blokeres forbindelser for.

Tillidszone i ruden Vis viser IP-adresser, hvortil eller hvorfra du har tilladt adgangsforsøg for
en netværksplacering. Blokeringszone i ruden Vis viser IP-adresser, hvortil eller hvorfra du
har blokeret adgangsforsøg for en netværksplacering.

Følgende aktiviteter kan udføres for en zone i vinduet Forbindelsesblokering :

■ Konfigurere adgangsindstillinger for en IP-adresse.

■ Redigere adgangsindstillinger for en IP-adresse.

■ Fjerne adgangsindstillinger for en IP-adresse.

Konfiguration af firewallregler for en IP-adresse på
Mac

Du kan angive firewallregler for en IP-adresse, der gælder en bestemt netværksplacerings
indstilling.
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Tillidszone i ruden Vis viser IP-adresser, hvortil eller hvorfra du har tilladt adgangsforsøg for
en netværksplacering. Blokeringszone i ruden Vis viser IP-adresser, hvortil eller hvorfra du
har blokeret en netværksplacerings adgangsforsøg.

Konfiguration af firewallregler for en IP-adresse

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.

5 I vinduet Forbindelsesblokering i menuen Redigering af indstillinger skal du vælge
netværksplaceringen.

6 Klik på Zoner i menuen Vis.

7 Klik på Tilføj IP-adresse.

Du kan også bruge + ved siden af rækken Blokeringszone eller Tillidszone til at vælge
adgangindstillingerne for IP-adressen.

8 Vælg standardadgangsindstillingen i vinduet Rediger adresse. Du kan vælge mellem:

Gør det muligt at tillade forbindelser til eller fra
alle computere på netværket.

Tillad

Gør det muligt at blokere forbindelser til eller fra
en angivet computers IP-adresse.

Bloker

9 Gå til adressemenuen, og vælg en indstilling for at angive IP-adresserne for de computere,
som adgangsindstillingerne skal gælde for. Du kan vælge mellem:

Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser
til eller fra alle computere på netværket.

Alle computere på mit aktuelle netværk

Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser
til eller fra en computer, der har en bestemt
IP-adresse.

En enkelt computer

Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser
til eller fra computere, der har en bestemt
basisadresse.

Alle IP-adresser, der begynder med

Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser
til eller fra computere på et lokalt netværk.

Alle IP-adresser på et netværk
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10 Klik på Indstillinger for logføring og beskeder for at konfigurere Norton-programmet til
at bevare registreringer og underrette dig om adgangsforsøg.

11 Klik på Gem.

Ændring af firewallregler for en IP-adresse på Mac
Du kan redigere firewallregler for en IP-adresse, der gælder for en bestemt
netværksplaceringsindstilling.

Ændring af firewallregler for en IP-adresse

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.

5 I vinduet Forbindelsesblokering skal du åbne menuen Rediger indstillinger og under
Forbindelsesblokering vælge den indstilling, som du vil ændre IP-adresseindstillinger til.

6 Klik på Zoner i menuen Vis, og vælg en række med adgangsindstillingerne for en
IP-adresse, som du vil ændre.

7 Klik på Rediger.

8 Foretag de nødvendige ændringer i vinduet Rediger adresse.

9 Klik på Gem.

Sådan fjernes firewallreglen for en IP-adresse påMac
Du kan fjerne firewallregler for en IP-adresse, der gælder for en bestemt netværksplacering.

Sådan fjernes firewallreglen for en IP-adresse

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.

5 I vinduet Forbindelsesblokering skal du åbne menuen Rediger indstillinger og vælge
en indstilling til forbindelsesblokering.
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6 Klik på Zoner i menuen Vis.

7 Vælg rækken med de specifikke adgangsindstillinger for en IP-adresse i ruden Vis, og
vælg en af følgende muligheder:

■ Klik på Fjern, og klik på Fjern igen i bekræftelsesvinduet.

■ Klik på -, der vises ud for IP-adressen, du vil fjerne, og klik på Fjern igen i
bekræftelsesvinduet.

Avanceret beskyttelse til Mac
I vinduet Avanceret kan du konfigurere funktionerne til avanceret beskyttelse for
Norton-programmet.

De forskellige funktioner for avanceret beskyttelse er som følger:

Gør det muligt at konfigurere Norton-programmet
til automatisk at hente en opdateret liste over
IP-adresser for computere, som Symantec har
registreret som angribere.

Norton DeepSight Community Download

Gør det muligt at konfigurere Norton-programmet
til at scanne al netværkstrafik til og fra din
Mac-computer og sammenligne oplysningernemed
et sæt angrebssignaturer.

Angrebssignaturer indeholder oplysninger, som
bruges til at identificere en angribers forsøg på at
udnytte en kendt sårbarhed i et operativsystem eller
program.

Beskyttelse mod sårbarheder

Aktivering eller deaktivering af funktionerne til
avanceret beskyttelse på Mac

I vinduet Avanceret kan du deaktivere eller aktivere følgende funktioner for avanceret
beskyttelse i Norton-programmet:

■ Norton DeepSight Community Download

■ Beskyttelse mod sårbarheder

Avancerede beskyttelsesfunktioner aktiveres som standard. Symantec anbefaler aktivering
af alle avancerede funktioner for firewallen.
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Aktivering eller deaktivering af Norton DeepSight Community Download

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken DeepSight.

5 I vinduet Indstillinger for Norton DeepSight skal du gøre et af følgende på fanen
Downloads :

■ Hvis du vil deaktivere Norton DeepSight Community Download, skal du vælge Fra.

■ Hvis du vil aktivere Norton DeepSight Community Download, skal du vælge Til.

6 Klik på Udført.

Deaktivering eller aktivering af beskyttelse mod sårbarheder

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 I rækken Beskyttelse mod sårbarheder skal du flytte skydeknappen til positionen Fra
eller Til.

Konfiguration af Norton DeepSight Community
Download på Mac

Funktionen Norton DeepSight Community Download gør det muligt at hente en opdateret
liste over IP-adresser, som Symantec har registreret som angribere.

Du kan aktivere funktionen Norton DeepSight Community Download, så den opdaterede
liste over IP-adresser hentes fra Symantecs servere.

Du kan aktivere eller deaktivere funktionen Norton DeepSight Community Download i
vinduet Avanceret for at tillade eller afvise, at der hentes oplysninger fra Symantecs servere.

Konfiguration af Norton DeepSight Community Download

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.
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3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken DeepSight.

I vinduet Indstillinger for Norton DeepSight vises der en liste over IP-adresser, som
Symantec har registreret som angribere.

5 På fanen for downloads skal du vælge den ønskede indstilling for at konfigurere
forbindelser for alle IP-adresserne på listen.

Du kan vælge mellem:

Gør det muligt at blokere indkommende og
udgående forbindelser fra alle IP-adresser på
listen.

Bloker alle forbindelser

Gør det muligt kun at blokere indgående
forbindelser fra IP-adresserne på listen.

Bloker kun indkommende forbindelser

6 Klik på Udført.

Konfiguration af indstillinger for Automatisk
blokering på Mac

Du kan bruge fanen Automatisk blokering i vinduet Beskyttelse mod sårbarheder til
automatisk at blokere IP-adresser for computere, som Symantec har registreret som angribere.
Når du aktiverer indstillingen Automatisk blokering, føjer Norton-programmet angribernes
IP-adresse til listen Adressen blokeres i øjeblikket af Automatisk blokering. Du kan bruge
menuen Adressen skal blive på listen i til at angive, hvor længe Norton-programmet skal
blokere forbindelser fra angriberens IP-adresse.

Du kan fjerne en IP-adresse fra listenAdressen blokeres i øjeblikket af Automatisk blokering
vha. indstillingen Fjern.

Du kan også bruge indstillingenUndtagede adresser til at oprette undtagelser for IP-adresser,
som du har tillid til. Norton-programmet tillader forbindelser fra en undtaget adresse og
inkluderer ikke adressen på listenAdressen blokeres i øjeblikket af Automatisk blokering.

Konfiguration af indstillinger for Automatisk blokering

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Beskyttelse mod sårbarheder.
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5 I vinduet Beskyttelse mod sårbarheder skal du vælge fanen Automatisk blokering.

6 Klik på indstillingen Til for at aktivere Automatisk blokering.

7 Gennemse listen over IP-adresser, der blokeres af funktionen Beskyttelse mod
sårbarheder, på listen Adressen blokeres i øjeblikket af Automatisk blokering.

8 Angiv, hvor længe Norton-programmet skal blokere forbindelser, under Adresser skal
blive på listen i.

Standardværdien er 30 minutter.

9 Klik på Udført.

Konfiguration af signaturindstillinger på Mac
Beskyttelse mod sårbarheder bruger en hyppigt opdateret liste over signaturer til at registrere
kendte angreb. Du kan få vist en liste over signaturer på listen Signaturer.

Du kan modtage advarsler, når der registreres et forsøg på adgang, der svarer til en signatur,
vha. indstillingen Aktiveret og indstillingen Giv besked ved siden af en signatur på listen
Signaturer. Alle signaturer er som standard aktiveret og indstillet til at give besked.

Du må ikke deaktivere signaturer på listen Signaturer. Hvis du deaktiverer en signatur, kan
funktionen Beskyttelse mod sårbarheder ikke beskytte dig mod den trussel, der er tilknyttet
signaturen.

Du kan også aktivere Giv mig besked, når Beskyttelse mod sårbarheder automatisk
blokerer et angreb for at modtage en advarsel, når Beskyttelse mod sårbarheder blokerer et
angreb.

Konfiguration af signaturindstillingerne

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Beskyttelse mod sårbarheder.

5 I vinduet Beskyttelse mod sårbarheder skal du vælge fanen Signaturer.

6 Gå til listen Signaturer, og aktivér eller deaktiver de ønskede indstillinger for en signatur.

7 Klik på Udført.
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Opgrader til den nyeste version af Norton for bedre
at beskytte din Mac

Ved at opgradere kan du downloade og installere en helt ny version af Norton-sikkerhed til
digitale enheder og sikrer, at du har de nyeste sikkerhedsfunktioner på din Mac. Du skal være
online for at kunne opgradere.

Bemærk! Opgradering til den nyeste version af Norton er noget andet end at opdatere
trusselsdefinitionerne via LiveUpdate. Du kan kun opgradere, hvis en ny version af
Norton-sikkerhed til digitale enheder er tilgængelig. Du kan dog køre LiveUpdate når som helst
for at få de nyeste trusseldefinitioner og mindre programforbedringer.

Opgrader, hvis du modtager en besked eller advarsel

Hvis du vil have besked om opgraderinger, skal funktionen Automatiske opgraderinger være
aktiveret. Funktionen Automatiske opgraderinger er som standard aktiveret.

1 Klik på Opgrader i meddelelsen om, at der er en opgradering.

2 Hvis dit abonnement er aktivt:

■ Klik på Opgrader nu i vinduet Gratis sikkerhedsopgradering.

■ Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det, og klik på
Installationshjælp.

■ Klik på Genstart for at færdiggøre opgraderingen.

3 Hvis dit abonnement er udløbet:

■ Du kan afinstallere den udløbne version ved at klikke på Acceptér og installer og
derefter på Fortsæt.

■ Klik på Genstart for at afinstallere.

■ Når computeren genstarter, kan du opgradere til den nyeste Norton-version eller
prøveversion. Læs Nortons licensaftale, og klik på Acceptér og installer.

■ Klik på Genstart for at færdiggøre opgraderingsprocessen.

Opgrader, hvis du ser Opgradering tilgængelig på Mac-menulinjen

1 Klik på Symantec-ikonet på Mac-menulinjen.

2 Klik på Der findes en opgradering.

3 Hvis dit abonnement er aktivt:

■ Klik på Opgrader nu i vinduet Gratis sikkerhedsopgradering.
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■ Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det, og klik på
Installationshjælp.

■ Klik på Genstart for at færdiggøre opgraderingen.

4 Hvis dit abonnement er udløbet:

■ Du kan afinstallere den udløbne version ved at klikke på Acceptér og installer og
derefter på Fortsæt.

■ Klik på Genstart for at afinstallere.

■ Når computeren genstarter, kan du opgradere til den nyeste Norton-version eller
prøveversion. Læs Nortons licensaftale, og klik på Acceptér og installer.

■ Klik på Genstart for at færdiggøre opgraderingsprocessen.

Opgrader, hvis du ser Opgradering tilgængelig på rullemenuen i Hjælp i hovedvinduet i Norton

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Hjælp i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Der findes en opgradering på rullelisten Hjælp.

4 Hvis dit abonnement er aktivt:

■ Klik på Opgrader nu i vinduet Gratis sikkerhedsopgradering.

■ Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det, og klik på
Installationshjælp.

■ Klik på Genstart for at færdiggøre opgraderingen.

5 Hvis dit abonnement er udløbet:

■ Du kan afinstallere den udløbne version ved at klikke på Acceptér og installer og
derefter på Fortsæt.

■ Klik på Genstart for at færdiggøre afinstallationen.

■ Når computeren genstarter, kan du opgradere til den nyeste Norton-version eller
prøveversion. Læs Nortons licensaftale, og klik på Acceptér og installer.

■ Klik på Genstart for at færdiggøre opgraderingsprocessen.

Aktivering eller deaktivering af automatiske opgraderinger

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på Avanceret eller Indstillinger.
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3 Klik på Produktindstillinger i ruden i venstre side.

4 I rækken Automatiske opgraderinger skal du flytte knappen til positionen Fra eller Til.

Hjælp Norton Community Watch med at identificere
potentielle nye trusler på Mac

Norton Community Watch gør det muligt for brugere af et sikkerhedsprodukt fra Norton at
hjælpe med at forbedre identifikationen af og reducere den tid, det tager, at levere beskyttelse
mod nye sikkerhedstrusler. Programmet indsamler udvalgte data om sikkerhed og programmer
og sender disse data til Symantec til nærmere analyse for at kunne identificere nye trusler og
deres kilder. Programmet hjælper med at udvikle et bedre, stærkere sikkerhedsprodukt ved
at analysere de data, der sendes fra brugeren.

Læs Nortons fortrolighedspolitik for at få flere oplysninger om, hvordan Norton får adgang til,
indsamler og behandler data for specifikke produkter.

Sådan deaktiveres eller aktiveres Norton Community Watch

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på Avanceret eller Indstillinger.

3 Klik på Produktindstillinger i ruden i venstre side.

4 I rækken Norton Community Watch skal du flytte knappen til positionen Fra eller Til.

Send rapporter til Symantec, hvis Norton registrerer
en fejl på Mac

Nortons fejlhåndtering dokumenterer problemer, som registreres i forbindelse med
Norton-produktet. I sådanne tilfælde kan brugeren vælge at rapportere fejl til Symantec.

Aktivering eller deaktivering af håndtering af fejl

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Produktindstillinger i ruden i venstre side.

4 I rækken Håndtering af fejl skal du flytte knappen til positionen Fra eller Til.
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5 I vinduet Håndtering af fejl skal du klikke på indstillingsikonet for at aktivere, at Norton
sender detaljerede oplysninger om en fejl.

6 I vinduet Håndtering af fejl skal du klikke på Hvad indsamles? for at få mere at vide om
de oplysninger, som Symantec indsamler.

Se Nortons fortrolighedspolitik for at få flere oplysninger om, hvordan Norton får adgang
til, indsamler og behandler data for specifikke produkter.
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Sådan sørger du for, at
Mac-computeren fungerer
optimalt

Dette kapitel indeholder følgende emner:

■ Kør Norton Clean for at fjerne filer, der kan gøre din Mac langsommere

■ Planlæg eller tilpas Norton Clean-scanninger for at hjælpe med at forbedre din Macs
præstation

Kør Norton Clean for at fjerne filer, der kan gøre din
Mac langsommere

Junkfiler, inklusiv midlertidige, installations- eller endda duplikatfiler fra din e-mail eller
fotoalbummer, kan påvirke computerens ydeevne.Norton Clean fjerner mange typer junkfiler,
der kan gøre din Mac langsommere.

Norton Clean scanner ikke forbundne enheder og kører kun på Mac OSX 10.10.5 eller senere.
Som standard fjerner Norton Clean junkfiler til din papirkurv, men sletter dem ikke. For at
indstille Norton Clean til automatisk at slette junkfiler se Se "Planlæg eller tilpas Norton
Clean-scanninger for at hjælpe med at forbedre din Macs præstation " på side 45.

Kør Norton Clean for at fjerne junkfiler

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Rens i Norton-hovedvinduet.
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3 Klik på Kør nu eller Start.

Hvis Norton Clean beder dig om at åbne Fotos- og iTunes apps, så klik på Åbn.

4 IOversigt -vinduet, i rækken Lignende og rækkerne Duplikater, klik påGennemgå, vælg
de filer, som du ønsker at fjerne, og klik så på Udført.

Lignende betyder to filer ser ud til at være identiske, selvom de måske har små forskelle
som forskellige filnavne. Duplikat betyder, at filerne er identiske.

5 Klik på Rengøring for at flytte filerne, som du valgte til papirkurven.

I vinduet Rengøring udført kan du se resultaterne af scanningen.

Planlæg eller tilpas Norton Clean-scanninger for at
hjælpe med at forbedre din Macs præstation

Planlæg, eller tilpas Norton Clean

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Rens i Norton-hovedvinduet.

3 I vinduet Clean ved siden af Kør nu eller Start, skal du klikke på ikonet Indstillinger.

4 I pop op'en kan du planlægge scanninger eller konfigurere indstillinger ved at klikke på
de følgende faner:

■ Generelt

■ Vælg den slags filer, som du ønsker at Norton Clean fjerner, ved siden af Søg
efter. Efterlad alle standarder umarkerede for de bedste resultater.

■ Indstil hvor ofte, du ønsker, at planlagte scanninger foretages ved siden af Planlæg
Norton Clean.

■ Vælg Kør Norton Clean, når min diskplads er lav for at fjerne filer automatisk, når
din harddisk er ved at blive fuld.

■ Vælg enten at flytte junkfiler til affaldskurven, eller slet dem permanent, så hurtigt
sommuligt, efterhånden som Norton Clean kører. Hvis du flytter filer til papirkurven,
skal du tømme din papirskurv, for at slette filerne permanent.

■ Lignende filer og dubletter
For de fleste brugere giver standardindstillingerne de bedste resultater.

■ I venstre side vælges Generelt og så:
Vælg mulighederne for automatisk at åbne Fotos og iTunes -apperne, hvis du
ikke ønsker at blive bedt om at åbne dem, hver gang Norton Clean kører.
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VælgUdfør udvidet søgning for at få Norton Clean til at scanne flere end de mest
sandsynlige steder for duplikater eller lignende filer.

■ I den venstre side under Ekskluderinger:
Vælg Filtyper for at tilføje eller fjerne filtyper, som du ønsker at ekskludere fra
scanninger.
Vælg Stier, og klik så på + for at navigere til specifikke filer eller mapper, som du
ønsker at ekskludere fra scanninger.

■ Under Typer i venstre side:
Klik på hver filtype, og vælg så muligheder for at ændre standardindstillinger.

■ Vælg automatisk

■ Klik på ikonet +

■ I vinduet Tilføj Autoselect-regel bruges rullelisten for at tilføje regler for filer, som
du ønsker enten at scanne eller ikke at scanne, når Norton Clean kører.
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Sikring af følsomme data

Dette kapitel indeholder følgende emner:

■ Indstil Norton til at registrere bedragerisk eller phishing-hjemmesider på Mac

■ Tilføj Norton-browserudvidelser for at surfe og shoppe mere sikkert på Mac

Indstil Norton til at registrere bedragerisk eller
phishing-hjemmesider på Mac

Norton-enhedssikkerhed inkluderer Safe Web til at analysere websteder, når du browser vha.
Firefox, Safari eller Chrome. Den oplister webstedssikkerhed og advarer dig, hvis den sporer
bedrageriske eller phishing-websteder. Safe Web hjælper med at beskytte dig mod
cyberkriminelle, som opsætter falske sider, så som illegitime shopping-hjemmesider for at få
dig til at indtaste økonomiske eller personlige oplysninger.

Aktivér og konfigurér Safe Web-muligheder

Bemærk! Du kan kun aktivere og konfigurere Safe Web-muligheder på Mac OS X 10.9 eller
tidligere versioner.

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på Avanceret eller Indstillinger.

3 I venstre rude skal du klikke på Safe Web og sørge for, at Safe Web tænder.

4 ISafeWeb -rækken skal du klikke på Indstillinger-ikonet og indstille de følgendemuligheder
efter behov:

■ Du kan forbedre søgeresultater ved at vise vurdering af websted i søgeresultater.

■ Vis en advarsel ved besøg på skadeligt websted.
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■ Bloker skadelige websteder.

■ Med Beskyttelse mod phishing analyseres sikkerhedsniveauerne for de websteder,
som du besøger.

■ Send hele URL'en, når der registreres et mistænkeligt websted for at sende webstedets
URL til Symantec for analyse.

Aktivér Norton Safe Search som standardsøgemaskine

Desuden kan du indstille Norton-startsiden som din standardstartside.

1 Åbn din browser, og klik på ikonet for Safe Web-udvidelsen.

2 Klik på indstillingsikonet i den viste pop op-meddelelse for Safe Web.

3 Markér Aktivér Norton Safe Search som standardsøgemaskine på siden
Browserindstillinger.

Tilføj Norton-browserudvidelser for at surfe og
shoppe mere sikkert på Mac

Du bliver bedt om at tilføje browserudvidelserne, første gang du åbner webbrowseren, efter
at du har installeret Norton. Norton indeholder en funktion til browserfokus, så advarslen om
browserudvidelser kun vises, når browseren er i fokus. Aktivér udvidelserneNorton SafeWeb,
Norton Safe Search, Startsiden til Norton og Norton Password Manager for at være bedst
muligt sikret online.

Hvis du har Mac OS X 10.10.x eller nyere, kan de enestående browserudvidelser også få,
selvom du har afinstalleret Norton-programmet. Hvis du afinstallerer Norton-programmet i Mac
OS X 10.9 eller ældre versioner, fjernes alle browserudvidelserne i Safari og Firefox, men ikke
de udvidelser, der er installeret i Chrome-browseren.

Bemærk!Norton SafeWeb,Norton Home Page,Norton Safe Search, ogNorton Password
Manager selvstændige udvidelser understøttes ikke på Mac OS X 10.9 eller tidligere, det
samme gælder ældre udgaver af webbrowserne. For at kunne installere de nyeste
Norton-browserudvidelser, skal du opgraderer Mac-computerens operativsystem og dine
webbrowsere til den nyeste version.
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Sådan tilføjer du Norton-browserudvidelser i Mac OS X 10.10 og nyere
versioner

Safari
Safari 12 og nyere versioner på macOS 10.14.4 (Mojave) og nyere

1 Advarslen Norton Safe Web eller Norton Safe Web Plus vises, når du starter Safari
første gang efter at have installeret Norton.

2 Udfør en af følgende handlinger i advarslen:

■ Klik på Download for at installere Norton Safe Web-udvidelserne.

■ Klik påPåmindmig senere, hvis du vil installere Norton SafeWeb-browserudvidelserne
senere.

■ Nej tak : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt Påmind mig senere tre gange.
Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden Nej tak i stedet
for Påmind mig senere. Klik på Nej tak, hvis du ikke vil have advarslen de næste to
uger.

Bemærk! Efter 2 uger får du en advarsel af typen Ret nu, hvis din standardbrowser er
Safari. Klik på Ret nu for at installere Norton Safe Web-udvidelserne. Hvis du ignorerer
advarslen Ret nu, vil du få den igen efter 6 måneder, når du åbner Safari-browseren.

Du kan få mere at vide i Norton Safe Web Plus-appudvidelsen til Safari.

Firefox

1 Første gang Firefox-browseren kommer i fokus, efter at du har installeret Norton, åbner
siden Firefox Browserbeskyttelse automatisk i en ny fane. Her får du mulighed for at
installere udvidelserne Norton Safe Search, Norton Home Page, Norton Safe Web, og
Norton Password Manager.

Bemærk! Den separate udvidelse Norton Safe Search understøttes kun i den nyeste
version af Firefox.

2 Du kan bruge muligheden Aktivér og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere
browserudvidelserne. Du kan også bruge muligheden Aktivér alle Norton-udvidelser,
hvis du vil installere alle browserudvidelserne.

3 Hvis du ikke har installeret andre udvidelser endNorton PasswordManager, viser Firefox
en advarsel om browserudvidelser, når du starter Firefox efter en uge. Udfør en af følgende
handlinger i advarslen:
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■ Klik på Tilføj. Siden Browserbeskyttelse i Firefox åbnes automatisk i en ny fane. Du
kan bruge muligheden Aktivér og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere
udvidelserne.

■ Klik på Påmindmig senere, hvis du vil installere Norton-browserudvidelserne senere.

■ Nej tak : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt Påmind mig senere tre gange.
Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden Nej tak i stedet
for Påmind mig senere. Klik på Nej tak, hvis du ikke vil have advarslen de næste to
uger.

Bemærk! Efter to uger vises meddelelsen Ret nu, hvis du bruger Firefox som
standardbrowser og ikke har installeret udvidelsen Norton Safe Web. Klik på Ret nu
for at installere browserudvidelserne. Hvis du ignorerer meddelelsen Ret nu, vises
advarslen om udvidelser i Firefox igen efter seks måneder, når du åbner Firefox.

Chrome

1 Første gang du åbner Chrome-browseren efter at du har installeret Norton, åbnes siden
ChromeBrowserbeskyttelse automatisk. Her får dumulighed for at installere udvidelserne
Norton Safe Search, Norton Home Page, Norton Safe Web, og Norton Password
Manager.

2 Du kan bruge muligheden Klik for at tilføje og følge anvisningerne på skærmen for at
aktivere browserudvidelserne. Du kan også bruge muligheden Tilføj alle
Norton-udvidelser, hvis du vil installere alle browserudvidelserne.

3 Hvis du ikke har installeret andre udvidelser end Norton Password Manager, viser
Chrome en advarsel om browserudvidelser, når du starter Chrome efter en uge. Udfør
en af følgende handlinger i advarslen:

■ Klik på Tilføj for at åbne siden Browserbeskyttelse i Chrome automatisk. Du kan
bruge mulighedenKlik for at tilføje og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere
udvidelserne.

■ Klik på Påmindmig senere, hvis du vil installere Norton-browserudvidelserne senere.

■ Nej tak : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt Påmind mig senere tre gange.
Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden Nej tak i stedet
for Påmind mig senere. Klik på Nej tak, hvis du ikke vil have advarslen de næste to
uger.

Bemærk! Efter to uger vises meddelelsen Ret nu, hvis du bruger Chrome som
standardbrowser og ikke har installeret udvidelsen Norton Safe Web. Klik på Ret nu
for at installere browserudvidelserne. Hvis du ignorerer meddelelsen Ret nu, vises
advarslen om udvidelser i Chrome igen efter seks måneder, når du åbner Chrome.
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Sådan tilføjer du Norton-browserudvidelser i Mac OS X 10.9 og ældre
versioner
Safari

1 Første gang du åbner Safari-browseren, efter at du har installeret Norton, viser
Norton-programmet advarslen om browserudvidelser i Safari, og du får mulighed for at
installere udvidelsen, der indeholder browserspecifikke funktioner som Norton Safe
Search, Norton-startside og Norton Safe Web.

2 Gør ét af følgende:

■ Klik på Tilføj for at installere Norton-browserudvidelsen. Siden Browserbeskyttelse i
Safari åbnes automatisk i en ny fane. Du kan bruge muligheden Aktivér nu og følge
anvisningerne på skærmen for at aktivere udvidelsen.

■ Klik på Påmind mig senere, hvis du vil installere Norton-browserudvidelsen senere.

■ Nej tak : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt Påmind mig senere tre gange.
Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden Nej tak i stedet
for Påmind mig senere. Klik på Nej tak, hvis du ikke vil have advarslen de næste to
uger.

Bemærk! Efter to uger vises meddelelsen Ret nu, hvis du bruger Safari som
standardbrowser og ikke har installeret udvidelsen Norton Safe Web. Klik på Ret nu
for at installere browserudvidelserne. Hvis du ignorerer meddelelsen Ret nu, vises
advarslen om udvidelser i Safari igen efter seks måneder, når du åbner Safari.

Firefox

1 Første gang du åbner Firefox-browseren, efter at du har installeret Norton, viser
Norton-programmet advarslen om browserudvidelser i Firefox, og du får mulighed for at
installere udvidelsen, der indeholder browserspecifikke funktioner som Norton Safe
Search, Norton-startside og Norton Safe Web.

2 Gør ét af følgende:

■ Klik på Tilføj. Pop op-vinduet med udvidelser åbnes i en ny fane i Firefox. Klik på
Tilføj. Siden Browserbeskyttelse i Firefox åbnes automatisk i en ny fane. Du kan
bruge muligheden Aktivér nu og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere
udvidelsen.

■ Klik på Påmind mig senere, hvis du vil installere Norton-browserudvidelsen senere.

■ Nej tak : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt Påmind mig senere tre gange.
Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden Nej tak i stedet
for Påmind mig senere. Klik på Nej tak, hvis du ikke vil have advarslen de næste to
uger.
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Bemærk! Efter to uger vises meddelelsen Ret nu, hvis du bruger Safari som
standardbrowser og ikke har installeret udvidelsen Norton Safe Web. Klik på Ret nu
for at installere browserudvidelserne. Hvis du ignorerer meddelelsen Ret nu, vises
advarslen om udvidelser i Safari igen efter seks måneder, når du åbner Safari.

Chrome

1 Første gang du åbner Chrome-browseren, efter at du har installeret Norton, åbnes siden
Browserbeskyttelse i Chrome automatisk. Her får du mulighed for at installere
udvidelserne Norton Safe Search, Norton-startside og Norton Safe Web.

2 Du kan bruge muligheden Klik for at tilføje og følge anvisningerne på skærmen for at
aktivere browserudvidelserne. Du kan også bruge muligheden Tilføj alle
Norton-udvidelser, hvis du vil installere alle browserudvidelserne.

3 Hvis du ikke har installeret nogen af udvidelserne, vises der en advarsel om udvidelser i
Chrome, når du starter Chrome efter en uge. Udfør en af følgende handlinger i advarslen:

■ Klik på Tilføj for at åbne siden Browserbeskyttelse i Chrome automatisk. Du kan
bruge mulighedenKlik for at tilføje og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere
udvidelserne.

■ Klik på Påmindmig senere, hvis du vil installere Norton-browserudvidelserne senere.

■ Nej tak : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt Påmind mig senere tre gange.
Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden Nej tak i stedet
for Påmind mig senere. Klik på Nej tak, hvis du ikke vil have advarslen de næste to
uger.

Bemærk! Efter to uger vises meddelelsen Ret nu, hvis du bruger Chrome som
standardbrowser og ikke har installeret udvidelsen Norton Safe Web. Klik på Ret nu
for at installere browserudvidelserne. Hvis du ignorerer meddelelsen Ret nu, vises
advarslen om udvidelser i Chrome igen efter seks måneder, når du åbner Chrome.
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Tilpasning af indstillinger

Dette kapitel indeholder følgende emner:

■ Indstillinger for Forbindelsesblokering på Mac

■ Konfiguration af indstillinger for Forbindelsesblokering på Mac

■ Adgangsindstillinger for et program

■ Konfiguration af adgangsindstillinger for et program

■ Adgangsindstillinger for en tjeneste

■ Konfiguration af adgangsindstillinger for tjenester

■ Tilpasning af bestemte adgangsindstillinger for en tjeneste

■ Sådan redigeres adgangsindstillinger for en tjeneste

■ Sådan fjernes adgangsindstillinger for en tjeneste

■ Konfiguration af firewall til et program på Mac

■ Konfiguration af firewallregler for et program på Mac

■ Fjernelse af firewallreglen for et program på Mac

■ Indstillinger for Registrering af placering til Mac

■ Aktivering eller deaktivering af Registrering af placering på Mac

■ Eksport af indstillinger for forbindelsesblokering for en netværksplacering

■ Stop baggrundsopgaver, når du spiller spil eller ser film på din Mac
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Indstillinger for Forbindelsesblokering på Mac
Du kan konfigurere indstillinger for Forbindelsesblokering for et program, en tjeneste eller en
IP-adresse. Firewallen tillader eller blokerer indkommende eller udgående netværksforbindelser
på baggrund af indstillingerne for Forbindelsesblokering.

Dine konfigurerede indstillinger for Forbindelsesblokering gælder specielt for den valgte
netværksplacering. Indstillingerne gælder kun, når din Mac opretter forbindelse til den angivne
netværksplacering.

Du kan konfigurere indstillinger for Forbindelsesblokering for følgende:

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for de
programmer, der kører på din Mac.

Programmer

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for de
tjenester og porte, der kører på din Mac.

Tjenester/porte

Gør det muligt at angive den IP-adresse til eller fra
hvilken, der skal tillades eller blokeres forbindelser.

Zoner

Gør det muligt at få vist alle adgangsindstillinger for
en valgt firewallindstilling.

Når indstillingerne overlapper, får indstillingerne
øverst på listen forrang over indstillingerne nederst
på listen.

Alle sorteret efter forrang

Konfiguration af indstillinger for
Forbindelsesblokering på Mac

Indstillingerne for Forbindelsesblokering anvendes på indkommende eller udgående
forbindelser, der bruger et bestemt program, en bestemt tjeneste, en bestemt port eller
IP-adresse.

Du kan bruge vinduet Forbindelsesblokering til at konfigurere, om et program eller en tjeneste
skal tillades adgang til at oprette forbindelse til internettet eller til et lokalt netværk. Du kan
vælge den ønskede netværksplacering i menuen Redigeringsindstillinger og konfigurere
indstillingerne for Forbindelsesblokering.

Bemærk! Du kan kun konfigurere indstillingerne for Forbindelsesblokering, hvis
Forbindelsesblokering er aktiveret i vinduet Avanceret.

Bemærk! Denne opgave kræver en brugerkonto med administratorrettigheder.
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Konfiguration af indstillinger for Forbindelsesblokering

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.

5 Gå til vinduet Forbindelsesblokering, og vælg den netværksplacering, du vil konfigurere
indstillingerne for Forbindelsesblokering for, i menuen Redigeringsindstillinger.

6 Vælg en indstilling i menuen Vis.

Indstillingerne i menuen Vis varierer, afhængigt af den valgte netværksplacering i menuen
Redigeringsindstillinger.

Du kan vælge mellem:

Gør det muligt at angive indstillinger for
Forbindelsesblokering for de programmer, der
kører på din Mac.

Programmer

Gør det muligt at angive indstillinger for
Forbindelsesblokering for de tjenester og porte,
der kører på din Mac.

Tjenester/porte

Gør det muligt at konfigurere den IP-adresse,
som firewallen skal tillade eller blokere, at der
oprettes forbindelse til eller fra.

Zoner

Gør det muligt at konfigurere og sortere de
aktuelle indstillinger for Forbindelsesblokering i
forrang for programmer, tjenester, porte og zoner.

Alle sorteret efter forrang
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7 Vælg en af følgende faner:

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
indkommende forbindelser for et program eller
en tjeneste, der kører på din Mac.

Indkommende

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
udgående forbindelser for et program eller en
tjeneste, der kører på din Mac.

Udgående

Gør det muligt at konfigurere adgangsindstillinger
for oprettelse af forbindelse til og fra den angivne
IP-adresse.

Denne fane vises kun, når du vælger Zoner i
menuen Vis.

Indkommende & udgående

8 Brug pop op-menuen Handling nederst i vinduet Forbindelsesblokering til at angive
andre indstillinger for forbindelsesblokering. Du kan vælge mellem:

Gør det muligt at angive den type forsøg på
adgang, som Norton-programmet skal bevare
registreringer for.

Du kan også angive den type forsøg på adgang,
som Norton-programmet skal give dig besked
om.

Indstillinger for logning og beskeder

Gør det muligt at angive avancerede indstillinger
for firewallen.

Avancerede indstillinger

Gør det muligt at nulstille konfigurationen til
standardniveau.

Nulstil til standarder

9 Klik på Udført.

Adgangsindstillinger for et program
Du kan bruge vinduet Forbindelsesblokering til at vælge adgangsindstillinger for programmer,
der opretter forbindelse til netværket. Du kan tilpasse firewallen til at tillade eller blokere
netværksforbindelser til eller fra programmer som iTunes.

Du kan også konfigurere standard- og særlige adgangsindstillinger for et program.
Standardadgangsindstillingerne gælder for alle indkommende og udgående forbindelser inden
for dit netværk. De særlige adgangsindstillinger gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser
til bestemte computere.
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Følgende aktiviteter kan udføres for et program ved hjælp af vinduet Forbindelsesblokering
:

■ Konfigurere adgangsindstillinger

■ Tilpasse særlige adgangsindstillinger

■ Redigere adgangsindstillinger

■ Fjerne adgangsindstillinger

Konfiguration af adgangsindstillinger for et program
Norton-programmet gør det muligt at konfigurere adgangsindstillinger for de programmer, der
kører på din Mac. Firewallen tillader eller blokerer indkommende og udgående forbindelser
på baggrund af de angivne indstillinger og den aktuelle netværksplacering for din Mac.

Når et programs adgangsindstillinger konfigureres, vises programmets navn i ruden Vis i
vinduet Forbindelsesblokering. Du kan også få vist standardadgangsindstillinger for det
valgte program under programmets navn.

Norton-programmet opretter som standard adgangsindstillingen <Alle andre programmer>.
Denne adgangsindstilling omfatter alle programmer, der kører på din Mac.

Konfiguration af adgangsindstillinger for et program

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.

5 I vinduet Forbindelsesblokering i menuen Redigering af indstillinger skal du vælge
netværksplaceringen, hvis adgangsindstillinger du vil konfigurere.

6 Gå til menuen Vis, og vælg Programmer.

7 Vælg en af følgende faner:

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
indkommende forbindelser, der bruger
programmet.

Indkommende

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
udgående forbindelser, der bruger programmet.

Udgående

8 Klik på Tilføj program.
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9 Gå til dialogboksen Vælg program, og vælg det ønskede program.

Hvis programmet, som du søger, ikke er vist på listen, kan du søge efter det ved at klikke
på Andre.

10 Vælg en af følgende standardadgangsindstillinger i menuen øverst i dialogen:

Tillader netværksforbindelser for programmet.Tillad

Blokerer netværksforbindelser for programmet.Bloker

Konfigurerer firewallen til at give dig besked, når
et program forsøger at få adgang til internettet.

Spørg

11 Klik på Vælg.

Det tilføjede programs navn kan ses i ruden Vis i vinduet Forbindelsesblokering.

12 Brug rullemenuen Handling nederst i vinduet Forbindelsesblokering til at angive de
avancerede firewallindstillinger. Du kan vælge mellem:

Gør det muligt at angive den type forsøg på
adgang, som Norton-programmet skal bevare
registreringer for.

Indstillinger for logning og beskeder

Gør det muligt at angive avancerede indstillinger
for firewallen.

Avancerede indstillinger

Gør det muligt at nulstille konfigurationen til
standardniveau.

Nulstil til standarder

13 Klik på Udført.

Adgangsindstillinger for en tjeneste
Du kan bruge vinduet Forbindelsesblokering til at vælge adgangsindstillinger for aktive
tjenester på din Mac-computer. Du kan f.eks. tilpasse adgangsindstillingerne for tjenesten FTP
(arkivoverførselsprotokol), der gør det muligt at få adgang til delte mapper på din Mac via port
21. Du kan tilpasse firewallen til FTP ved at tillade eller blokere indkommende og udgående
forbindelser.

Når du tilføjer en eksisterende tjeneste, viser Norton-programmet den port, som tjenesten
bruger til indkommende og udgående forbindelser.

Du kan også angive standardadgangsindstillinger eller særlige adgangsindstillinger for en
tjeneste. Standardadgangsindstillingerne gælder for alle indkommende forbindelser til eller
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fra computere, der bruger tjenesten. De særlige adgangsindstillinger gør det muligt at tillade
eller blokere forbindelser til bestemte computere.

Følgende aktiviteter kan udføres for en tjeneste ved hjælp af vinduet Forbindelsesblokering
:

■ Konfigurere adgangsindstillinger

■ Tilpasse særlige adgangsindstillinger

■ Redigere adgangsindstillinger

■ Fjerne adgangsindstillinger

Konfiguration af adgangsindstillinger for tjenester
Norton-programmet gør det muligt at angive adgangsindstillinger for de tjenester, der kører
på din Mac. Firewallen tillader eller blokerer netværksforbindelser, der bruger tjenesten, på
baggrund af de angivne adgangsindstillinger og den aktuelle netværksplacering for din Mac.

Dine konfigurerede adgangsindstillinger gælder specielt for den valgte netværksplacering.
Den gælder kun for din Mac, når den opretter forbindelse til den netværksplacering, som
indstillingen Forbindelsesblokering er konfigureret for.

Når du tilføjer en tjeneste, vises navnet på tjenesten i ruden Vis i vinduet
Forbindelsesblokering. Derudover kan du få vist standardadgangsindstillinger for tjenesten
under tjenestens navn.

Norton-programmet opretter som standard adgangsindstillingen <Alle andre tjenester>.
Denne adgangsindstilling omfatter alle tjenester, der kører på din Mac.

Sådan angives adgangsindstillinger for en tjeneste

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.

5 I vinduet Forbindelsesblokering i menuen Redigering af indstillinger skal du vælge
netværksplaceringen, hvis adgangsindstillinger du vil konfigurere.

6 Gå til menuen Vis, og vælg Tjenester/porte.
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7 Vælg en af følgende faner:

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
indkommende forbindelser, der bruger tjenesten.

Indkommende

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
udgående forbindelser, der bruger tjenesten.

Udgående

8 Klik på Tilføj tjeneste.

9 Vælg standardindstillingen, der skal gælde for tjenesten, i dialogboksen Ny tjeneste, der
vises. Du kan vælge mellem:

Tillader netværksforbindelser for tjenesten.Tillad

Blokerer netværksforbindelser for tjenesten.Bloker

10 Vælg den påkrævede tjeneste i menuen Tjenestenavn.

Hvis tjenesten ikke er vist i menuen Tjenestenavn, kan du indtaste navnet på tjenesten
i menuen Tjenestenavn. Du kan også indtaste en beskrivelse af tjenesten i feltet
Beskrivelse.

11 Konfigurer følgende faner efter behov:

Viser en liste over porte i firewallen, som
tjenesten kan åbne.

Du kan kun bruge Tilføj, Rediger og Fjern, når
du vil tilføje en ny tjeneste.

Du kan bruge indstillingerne til at tilføje eller
ændre de tilføjede portnumre.

Porte

Viser en liste over de typer forbindelser, som
Norton-programmet skal logføre.

Logføring

Viser en liste over de typer forbindelser, som
Norton-programmet skal give dig besked om ved
forsøg på oprettelse af forbindelse.

Du kan vælge, om firewallen skal tillade eller
blokere forsøg på at oprette forbindelse, der
bruger tjenesten.

Beskeder

12 Klik på Gem.
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13 I rullemenuen Handling nederst i vinduet Forbindelsesblokering skal du angive de
avancerede firewallindstillinger. Du kan vælge mellem:

Gør det muligt at angive den type forsøg på
adgang, som Norton-programmet skal bevare
registreringer for.

Du kan også angive den type forsøg på adgang,
som Norton-programmet skal give dig besked
om.

Indstillinger for logning og beskeder

Gør det muligt at angive avancerede indstillinger
for firewallen.

Avancerede indstillinger

Gør det muligt at nulstille konfigurationen til
standardniveauet.

Nulstil til standarder

14 Klik på Udført.

Tilpasning af bestemte adgangsindstillinger for en
tjeneste

Norton-programmet gør det muligt at tilpasse indstillingerne for indkommende og udgående
netværksforbindelser for hver tjeneste på din Mac. Du kan angive de IP-adresser fra hvilke,
der skal tillades eller blokeres forsøg på forbindelse. De specifikke angivne adgangsindstillinger
vises i rækken under programnavnet med et minustegn ( - ) og plustegn ( + ).

Bemærk! Du kan tilføje et vilkårligt antal særlige adgangsindstillinger for en tjeneste. Du kan
f.eks. tilføje en særlig adgangsindstilling for en tjeneste for at tillade forbindelse fra alle
computere på dit netværk. Du kan også tilføje endnu en særlig adgangsindstilling for den
samme tjeneste for at blokere forbindelse fra en enkelt computer.

Tilpasning af bestemte adgangsindstillinger for en tjeneste

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.

5 I vinduet Forbindelsesblokering i menuen Redigering af indstillinger skal du vælge
netværksplaceringen, hvis adgangsindstillinger du specifikt vil vælge.
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6 Klik på Tjenester/porte i menuen Vis.

7 Vælg en af følgende faner:

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
indkommende forbindelser, der bruger tjenesten.

Indkommende

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
udgående forbindelser, der bruger tjenesten.

Udgående

8 Klik på + ved siden af tjenestenavnet i ruden Vis.

9 Vælg adgangstypen for rettelser i dialogboksenRediger adresse. Du kan vælge mellem:

Gør det muligt at tillade forbindelser til eller fra
en IP-adresse.

Tillad

Gør det muligt at blokere forbindelser til eller fra
en IP-adresse.

Bloker

10 Vælg en af følgende indstillinger for at tilpasse de særlige adgangsindstillinger:

Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser
til eller fra alle computere på netværket.

Alle computere på mit aktuelle netværk

Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser
til eller fra en computer, der har en bestemt
IP-adresse.

En enkelt computer

Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser
til eller fra computere, der har en bestemt
basisadresse.

Alle IP-adresser, der begynder med

Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser
til eller fra computere på et lokalt netværk.

Alle IP-adresser på et netværk

11 Klik på Gem.

Sådan redigeres adgangsindstillinger for en tjeneste
Du kan redigere følgende adgangsindstillinger for en tjeneste:

■ Adgangsindstillinger

■ Bestemte adgangsindstillinger

■ Standardadgangsindstillinger
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Sådan redigeres adgangsindstillinger for en tjeneste

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.

5 Gå til vinduet Forbindelsesblokering, og vælg den netværksplacering, du vil redigere
indstillingerne for Forbindelsesblokering for, i menuen Redigeringsindstillinger.

6 Gå til menuen Vis, og vælg Tjenester/porte.

7 Vælg en af følgende faner:

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
indkommende forbindelser, der bruger tjenesten.

Indkommende

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
udgående forbindelser, der bruger tjenesten.

Udgående

8 Gå til vinduet Vis, vælg rækken med tjenestenavnet, og klik derefter på Rediger.

9 Foretag de ønskede ændringer i dialogboksen Rediger tjeneste.

10 Klik på Arkivér.

Sådan redigeres bestemte adgangsindstillinger for en tjeneste

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.

5 Gå til vinduet Forbindelsesblokering, og vælg den netværksplacering, du vil redigere
indstillingerne for Forbindelsesblokering for, i menuen Redigeringsindstillinger.

6 Gå til menuen Vis, og vælg Tjenester/porte.

7 Gå til fanen Indkommende eller Udgående, og vælg en tjeneste, der skal redigeres
bestemte adgangsindstillinger for.

8 Gå til vinduet Vis, vælg rækken med de bestemte adgangsindstillinger for programmet,
og klik derefter på Rediger.
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9 Foretag de ønskede ændringer i vinduet Rediger tjeneste.

10 Klik på Arkivér.

Sådan redigeres standardadgangsindstillinger for en tjeneste

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.

5 Gå til vinduet Forbindelsesblokering, og vælg den netværksplacering, du vil redigere
indstillingerne for Forbindelsesblokering for, i menuen Redigeringsindstillinger.

6 Gå til menuen Vis, og vælg Tjenester/porte.

7 Gå til fanen Indkommende eller Udgående, vælg rækken med
standardadgangsindstillingerne for tjenesten i vinduet Vis, og klik derefter på Rediger.

8 I det viste vindue Standardhandling for <tjenestenavn> skal du vælge en af følgende
indstillinger:

Tillader netværksforbindelser for tjenesten.Tillad

Blokerer netværksforbindelser for tjenesten.Bloker

9 Klik på Arkivér.

Sådan fjernes adgangsindstillinger for en tjeneste
Du kan bruge vinduet Forbindelsesblokering til at fjerne adgangindstillingerne og bestemte
adgangsindstillinger, som du har konfigureret for en tjeneste.

Du kan dog ikke fjerne den standardindstilling for Forbindelsesblokering, der vises på listen.

Sådan fjernes alle adgangsindstillinger for en tjeneste

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.
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5 I vinduet Forbindelsesblokering i menuen Redigering af indstillinger skal du vælge
netværksplaceringen, hvis indstillinger for Forbindelsesblokering du vil fjerne.

6 Gå til menuen Vis, og vælg Tjenester/porte.

7 Vælg en af følgende faner:

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
indkommende forbindelser, der bruger tjenesten.

Indkommende

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
udgående forbindelser, der bruger tjenesten.

Udgående

8 Vælg den påkrævede tjeneste i ruden Vis, og vælg en af følgende muligheder:

■ Klik på Fjern.

■ Klik på - ved siden af tjenestenavnet.

9 Klik på Fjern i bekræftelsesvinduet.

Sådan fjernes individuelle adgangsindstillinger for en tjeneste

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Forbindelsesblokering.

5 I vinduet Forbindelsesblokering i menuen Redigering af indstillinger skal du vælge
netværksplaceringen, hvis indstillinger for Forbindelsesblokering du vil fjerne.

6 Gå til menuen Vis, og vælg Tjenester/porte.

7 Vælg en af følgende faner:

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
indkommende forbindelser, der bruger tjenesten.

Indkommende

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for
udgående forbindelser, der bruger tjenesten.

Udgående

8 Vælg rækken med de specifikke adgangsindstillinger for en tjeneste i ruden Vis, og vælg
en af følgende muligheder:

■ Klik på Fjern.
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■ Klik på - ved siden af tjenestenavnet.

9 Klik på Fjern i bekræftelsesvinduet.

Konfiguration af firewall til et program på Mac
Indstillingerne for Programblokering gør det muligt at konfigurere firewallregler for de forskellige
programmer, der kører på din Mac. Firewallen tillader eller blokerer forbindelser til internettet
for et program på baggrund af disse indstillinger.

Bemærk! Du kan ikke angive indstillinger for firewallen for programmer på baggrund af det
netværk, som din Mac har oprettet forbindelse til. Indstillingerne for Programblokering forbliver
de samme uanset netværksplaceringen. Programblokering gør det ikke muligt at tillade eller
blokere forbindelser til en bestemt IP-adresse.

Når et program, som du ikke har angivet internetadgang for, forsøger at oprette forbindelse til
internettet, gør Norton-programmet dig opmærksom på det med enmeddelelse. Du kan vælge,
om firewallen skal tillade eller blokere programmets adgang til internettet.

Ud over at kunne angive internetadgang for programmer kan du vælge følgende indstillinger
for programmet i vinduet Programblokering :

Gør det muligt at finde et program på listen
Indstillinger.

Søgesymbol

Gør det muligt at tilføje et program og konfigurere
internetadgangen manuelt.

Tilføj program

Gør det muligt at fjerne et valgt program fra listen
Indstillinger.

Fjern

Gør det muligt for programmer, der er signeret af
Apple at få adgang til internettet automatisk.

Tillad programmer, der er signeret af Apple

Gør det muligt at konfigurere Norton-programmet
til at give dig besked, når et blokeret program
forsøger at få adgang til internettet.

Giv mig besked, når et blokeret program prøver
at bruge internettet

Gør det muligt at registrere de programmer, der
opretter forbindelse til internettet.

Disse oplysninger vises i vinduet
Sikkerhedshistorik.

Logfør alle programmer, der bruger internettet

Gør det muligt at nulstille konfigurationen til
standardniveau.

Nulstil til standarder
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Konfiguration af firewallregler for et programpåMac
Programmer, der kører på din Mac, opretter forbindelse til internettet for at hente opdateringer
eller sende oplysninger om et program. Hvis du f.eks. åbner Apple iTunes, opretter det
forbindelse til internettet for at hente de seneste iTunes Store-oplysninger. Hvis du har tillid til
programmet, kan du tillade, at det opretter forbindelse til internettet.

I nogle tilfælde ønsker du måske at afvise et programs internetadgang. For eksempel hvis
Norton-programmet giver dig besked om et program, der forsøger at oprette forbindelse til
internettet. Du kan blokere internetforbindelsen for programmet for at undgå, at det sender
eller modtager skadelige data.

Brug vinduet Programblokering til at konfigurere internetadgangen for et program. Det valgte
program vises på listen Indstillinger i vinduet Programblokering. Programnavnet og den
valgte indstilling for firewallen vises på listen Indstillinger i vinduet Programblokering.

Konfiguration af firewallregler for et program

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Programblokering.

5 Klik på Tilføj program i vinduet Programblokering.

Hvis det ønskede program ikke vises på listen, skal du klikke på Andet for at søge efter
programmet.

6 Gå til dialogboksen Vælg program, og vælg det ønskede program.

7 Klik på Vælg.

Navnet på det program, du har tilføjet, vises på listen Indstillinger i vinduet
Programblokering.

8 Klik på Udført.

Fjernelse af firewallreglen for et program på Mac
Du kan bruge vinduet Programblokering til at fjerne nogle af firewallreglerne efter behov.

Bemærk!Du bør ikke fjerne en firewallregel, medmindre du er avanceret bruger. Hvis du fjerner
en firewallregel, kan det påvirke firewallens funktion og reducere sikkerheden på din Mac.
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Sådan fjernes firewallreglen for et program

1 Gå til vinduet Programblokering, og vælg rækken med programnavnet.

2 Klik på Fjern.

3 Klik på Fjern i bekræftelsesvinduet.

4 Klik på Udført.

Indstillinger for Registrering af placering til Mac
Indstillingerne for Registrering af placering gør det muligt at konfigurere indstillinger for firewallen
på baggrund af den netværksplacering, som din Mac har oprettet forbindelse til. De
konfigurerede indstillinger for firewallen indeholder indstillinger for forbindelsesblokering for
programmer og tjenester, der findes på din Mac. Når du opretter forbindelsemellem din bærbare
Mac og en ny netværksplacering, beder Norton-programmet dig om at vælge en ny indstilling
for firewallen til netværksplaceringen.

Vinduet Registrering af placering kan bruges til følgende:

■ Aktivere eller deaktivere funktionen Registrering af placering.

■ Vise den aktuelle netværksplacering, som din Mac har oprettet forbindelse til.

Aktivering eller deaktivering af Registrering af
placering på Mac

Med funktionen Registrering af placering kan du vælge indstillinger under
Forbindelsesblokering til alle de netværk, Mac-computeren opretter forbindelse til. Som
standard kategoriseres det netværk, Mac-computeren er forbundet til, når du installerer
Norton-programmet, som pålideligt. Når du forbinder Mac-computeren til svagere eller mere
sårbare netværk, kategoriserer Norton-programmet disse netværk som ikke pålidelige. Men
hvis du mener, at et netværk er sikkert og pålideligt, kan du ændre netværkskategorien til
pålideligt.

Du kan aktivere og deaktivere funktionen Registrering af placering i vinduet Avanceret.

Deaktivering eller aktivering af Registrering af placering

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 Klik på Avanceret eller Indstillinger i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på Firewall i ruden i venstre side.

4 I rækken Registrering af placering skal du flytte knappen til positionen Fra eller Til.
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Eksport af indstillinger for forbindelsesblokering for
en netværksplacering

Du kan eksportere indstillingerne for netværksplaceringen via vinduet Eksporter. Du kan
bruge Eksportér i menuen Fil i menulinjen for Norton-programmet. Norton-programmet
eksporterer netværksplaceringens indstillinger i formatet .npfx.

Brug følgende indstillinger til at eksportere netværksplaceringernes indstillinger:

Gør det muligt at eksportere alle indstillinger for en
valgt netværksplacering.

Eksporter alle indstillinger

Gør det muligt kun at eksportere nødvendige
indstillinger for en valgt netværksplacering. Du kan
bruge følgende indstillinger:

■ Programblokering
■ Forbindelsesblokering
■ Programmer
■ Tjenester og porte
■ Zoner
■ Beskyttelse mod sårbarheder
■ Overførsel fra Norton DeepSightTM-fællesskabet

Eksporter kun disse indstillinger

Gør det muligt at tilføje en adgangskode, der
beskytter det eksporterede arkiv.

Beskyt de eksporterede indstillinger med en
adgangskode

Bemærk! Brug afkrydsningsfeltet Beskyt de eksporterede data med en adgangskode til at
beskytte de eksporterede indstillinger for netværksplaceringen.

Du kan importere de arkiverede indstillinger senere for at få dem vist eller anvende dem på
en anden computer med Norton-programmet.

Eksport af indstillinger for forbindelsesblokering for en netværksplacering

1 Klik på Åbn Norton Security i Norton QuickMenu.

2 Klik på Fil > Eksport i menulinjen for Norton-programmet.

3 I vinduet Eksportér skal du vælge eksporteringsindstillingen.

4 Klik på Eksporter.
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Stop baggrundsopgaver, når du spiller spil eller ser
film på din Mac

Når du udfører vigtige opgaver, ser film eller spiller spil i fuld skærm, kan du konfigurere Norton
til at stoppe med at sende advarselsmeddelelser og midlertidigt stoppe baggrundsopgaver,
som sænker ydeevnen. For at gøre dette skal du aktivere Diskret tilstand.

Aktivering eller deaktivering af Diskret tilstand

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på Avanceret eller Indstillinger.

3 Klik på Produktindstillinger i ruden i venstre side.

4 I rækken Diskret tilstand skal du flytte knappen til positionen Fra eller Til.
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Sådan finder du flere
løsninger

Dette kapitel indeholder følgende emner:

■ Se, om der er nye virusnavne og definitioner

■ Find din produktnøgle eller PIN til Mac

■ Kontrol af typen af din Mac-brugerkonto

■ Afinstallation af Norton på Mac

Se, om der er nye virusnavne og definitioner
I vinduet Virusdefinitioner vises der navne på og oplysninger om virus. Hvis du vil vide, om
din Mac er beskyttet mod en bestemt virus, kan du søge på virusnavnet. Som standard udføres
der jævnlig en automatisk opdatering af virusdefinitionerne.

Du kan vælge hver enkelt virus og klikke på i -ikonet for at se, hvordan virussen kan påvirke
Mac-computeren, hvis den bliver inficeret. Klik på Få flere oplysninger, hvis du vil læse
oversigten. Oversigten for de enkelte virus vises på en ny webside.

Søgning efter virusnavne og -definitioner

1 Start Norton.

Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på Avanceret eller Indstillinger.

3 Klik på Beskyt min Mac i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken Virusdefinitioner.
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5 I vinduet Virusdefinitioner skal du indtaste hele eller en del af virusnavnet i søgefeltet.
Alle de relaterede virus vises i Norton-programmet. Klik på den virus, der skal vises flere
oplysninger for.

6 Klik på Udført.

Flere oplysninger

◆ Se "Skift indstillingerne for automatiske scanninger på Mac" på side 23.■

Find din produktnøgle eller PIN til Mac
Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du finder den produktnøgle eller pinkode,
som du skal bruge til aktivering eller fornyelse af dit Norton-program:

■ Produktnøgle : En alfanumerisk kode på 25 tegn, der består af fem grupper på hver fem
tegn, adskilt af bindestreger. Du skal bruge den til at aktivere eller forny dit
Norton-abonnement.

Tjenesteudbyderen sender muligvis PIN-koden til den mailadresse, du har registreret. Hvis
du ikke kan finde mailen, kan du prøve at se efter i mappen med spam eller uønsket post.
Hvis du stadig ikke kan finde pinkoden, kan du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Hvis produktet var forudinstalleret, findes produktnøglen muligvis allerede i produktet. Du
skal bare registrere produktet på din Norton-konto. Når det er registreret, kan du finde
produktnøglen ved at logge på din konto. Nogle producenter leverer produktnøglen på et
aktiveringskort. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte producenten af enheden.

■ Hvis du har købt Norton-programmet på en tredjeparts websted, kan du finde produktnøglen
i mailen med ordrebekræftelsen. Hvis du ikke kan finde mailen i din indbakke, kan du prøve
at se efter i mappen med spam eller uønsket post.

■ Hvis du modtog et produktnøglekort, er din produktnøgle trykt på kortet sammen med en
brugsanvisning.

■ Hvis du købte et Norton-kort fra en detailhandler, er produktnøglen trykt bag på
Norton-kortet.

Kontrol af typen af din Mac-brugerkonto
En brugerkonto definerer de handlinger, som en bruger kan udføre på en Mac. Du kan oprette
følgende typer brugerkonti på din Mac:

■ Administratorkonto

■ Standardkonto

■ Administreret konto
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Hver konto har forskellige rettigheder. En administratorkonto giver adgang til alle områder af
din Mac, installation og opdatering af software, oprettelse og vedligeholdelse af andre
brugerkonti.

Hvis du er i tvivl om din brugerkontotype, kan du finde den i Systemindstillinger.

Kontrol af typen af din Mac-brugerkonto

1 Klik på Systemindstillinger i Apple -menuen.

2 Klik på Brugere & grupper.

3 Kontonavn og kontotype vises i venstre side af vinduet Brugere & grupper.

Afinstallation af Norton på Mac
Hvis du vil afinstallere Norton, skal du være i besiddelse af administratorkontoens brugernavn
and adgangskode.

Du skal genstarte din Mac efter at have afinstalleret Norton.

Bemærk!Symantec anbefaler, at Norton forbliver installeret på din Mac-computer, så du opnår
konstant beskyttelse.

Afinstallation af Norton på macOS 10.14.x (Mojave) eller ældre

1 På Mac-menulinjen skal du klikke på Norton -ikonet og derefter klikke på Åbn Norton.

2 I Norton-menuen skal du klikke på Norton > Afinstaller Norton.

3 Klik på Fjern i vinduet, der åbnes.

4 Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det.

5 Klik på Genstart nu.

Du kan også afinstallere Norton ved at trække Norton-programmet fra mappen Programmer
til Papirkurv.

Afinstallation af Norton på macOS 10.15.x (Catalina) eller nyere

Bemærk! Før du følger nedenstående trin, skal du sørge for at lukke dit Norton-program, hvis
det er åbent.

1 ÅbnmappenProgrammer på din Mac, og træk og slip derefter Mac-ikonet tilPapirkurven.

2 Klik på Fortsæt.

3 Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det, og klik på OK.
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4 Klik på Fjern i vinduet, der åbnes.

5 Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det, og klik på
Installationshjælp.

6 Klik på Genstart nu.
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