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F-Secure KEY 
salasanojenhallintaohjelman 
käyttöönotto Mac -laitteella
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F-Secure KEY
F-Secure KEY on palvelu, joka tallentaa turvallisesti kaikki henkilökohtaiset tunnistetiedot, kuten salasanat ja 
maksukorttitiedot, yhteen paikkaan. 

Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Mac -laitteelle F-Securen sivustolta. Puhelimeen sovelluksen voi ladata Google Playsta tai 
App Storesta. Palvelun maksullinen versio laajentaa sovelluksen ominaisuuksia ja esimerkiksi synkronoi salasanat reaaliajassa 
kaikkiin käyttäjän laitteisiin. Lisätietoja palvelusta löydät F-Securen sivustolta.

Tässä ohjeessa käydään läpi sovelluksen lataus, asennus ja käyttöönotto Mac -laitteella.
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Sovelluksen lataaminen
• Aloita sovelluksen lataaminen avaamalla F-Secure KEY -sivusto osoitteesta: https://www.f-secure.com/fi_FI/web/home_fi/key
• Klikkaa sivustolta ”Lataa Macille”. 
• Latauksen ollessa valmis klikkaa selaimen alareunasta ”FSecureKeyMac.dmg” -kuvaketta.   
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Sovelluksen asentaminen
• Viimeistele asennus raahaamalla F-Secure KEY -kuvake Applications -kansioon.  
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Sovelluksen asentaminen
• Klikkaa F-Secure KEY -kuvaketta Ohjelmat -kansiosta.  
 Tietokoneesi saattaa kysyä lupaa asennukseen. 
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Sovelluksen käyttöönotto
• Luo seuraavaksi itsellesi pääsalasana, joka on jatkossa F-Secure KEY -sovelluksen eli salasanapankkisi avain.  
 Luodaksesi pääsalasanan klikkaa “Luo Pääsalasana” -painiketta.
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Sovelluksen käyttöönotto
• Pääsalasana on jatkossa F-Secure KEY -sovelluksen eli salasanapankkisi avain. Pääsalasanan tulee olla mahdollisimman pitkä  
 ja sen tulee sisältää numeroita ja isoja kirjaimia. 
• Kirjoita luomasi pääsalasana ensimmäiseen kenttään ja toista pääsalasana alempaan kenttään. Aputyökalu kertoo, mikäli  
 salasana on turvallinen.
• Kirjoitettuasi pääsalasanan kahteen kertaan klikkaa “Hyväksy ja jatka”
• Pääsalasana on ainoa tapa kirjautua F-Secure KEY -sovellukseen, joten on erittäin tärkeää opetella se hyvin.  
 Mikäli unohdat pääsalasanan, voit palauttaa sen palautuskoodin avulla (Palautuskoodin ohje seuraavalla sivulla).  
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Palautuskoodi
• Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa sovellukseen, F-Secure KEY pyytää sinua luomaan palautuskoodin. Palautuskoodi on ainoa  
 tapa saada pääsalasana takaisin, mikäli unohdat sen. Aina, kun vaihdat sovelluksen pääsalasanan myös palautuskoodi  
 uusiutuu, joten muista uusia palautuskoodi jokaisella salasanan vaihtokerralla.
• Vastaa Haluatko luoda palautuskoodin nyt vai myöhemmin? -kysymykseen “Nyt” sovellus luo QR-koodin, joka toimii  
 sovelluksen palautuskoodina.
• Tallenna palautuskoodi turvalliseen paikkaan. 
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Tallennettavan salasanan lisääminen
• Kun haluat tallentaa sovellukseen jonkin salasanoistasi, paina “Salasanat” -painiketta vasemmalla olevasta valikosta.
• Klikkaa tämä jälkeen “Luo ensimmäinen salasanasi”. 
• Valitse “Salasana”.
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Tallennettavan salasanan lisääminen
• Nimeä salasana ”Nimi” -kenttään, jotta tunnistat, minkä sivuston salasanasta on kyse.
• Lisää sivuston käyttäjätunnus “Käyttäjänimi” -kenttään.
• Lisää sivuston salasana “Salasana” -kenttään.

• Tarvittaessa voit luoda uuden salasanan, joka on satunnaisesti luotu , erittäin vahva, salasana. Tämän voit tehdä klikkaamalla ”Salasana” -kentän 
perässä olevaa Noppa -kuvaketta. Jos luot uuden salasanan sovelluksessa, sinun tulee vaihtaa uusi salasana myös sivustolle, jonka salasanaa olet 
tallentamassa sovellukseen.

• Aseta sivuston www-osoite “Verkko-osoite” -kenttään. 
• “Huomautuksia” -kenttään voit tarvittaessa merkitä omia lisätietoja.
• Klikkaa lopuksi ”Tallenna”.
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Tallennettavan maksukortin lisääminen
• Kun haluat tallentaa sovellukseen jonkin maksukorteistasi, paina “Salasanat” -painiketta vasemmalla olevasta valikosta.
• Klikkaa tämän jälkeen “Luo ensimmäinen salasanasi”. 
• Valitse “Maksukortti”.
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Tallennettavan maksukortin lisääminen
• Nimeä maksukortti ”Nimi” -kenttään, jotta tunnistat, minkä maksukortin tiedoista on kyse.
• Lisää kaikki maksukortin tiedot lomakkeeseen.
• Klikkaa lopuksi ”Tallenna”.
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www.opsec.fi


