Norton Mobile Security
Instrukcja instalacji

Zakup:

Aby zakupić i aktywować aplikację należy wybrać jedną z poniższych możliwości:
 skontaktować się ze sprzedawcą w sklepie lub opiekunem biznesowym
 zadzwonić pod numer 602900
 wejść na stronę iboa.t-mobile.pl i przejść na zakładkę „Pozostałe usługi”
 uruchomić aplikację miboa na smartfonie i przejść do zakładki „Pozostałe usługi”
 wysłać SMS o treści „NMS TAK” pod bezpłatny numer telefonu 80515
W ciągu 24 godzin T-Mobile wyśle na numer telefonu z kontraktu SMS o treści :

Po otrzymaniu SMS należy kliknąć w link: https://cloudconnect.norton.com/ znajdujący się w treści.

Pobranie aplikacji:

Po kliknięciu w link aplikacja przeniesie użytkownika na dedykowaną stronę w celu utworzenia konta
Norton. Konto to jest potrzebne do poprawnego działania wszystkich usług.
W przypadku, gdy użytkownik posiada już inne
usługi Norton oraz ma założone konto, należy się
zalogować poprzez wpisanie „Adresu konta
Norton” oraz „Hasła”.
Użytkownik, który do tej pory nie posiadał konta
Norton, powinien takie konto stworzyć.

Po zalogowaniu się na swoje konto do serwisu Norton, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie
systemu operacyjnego urządzenia, na którym ma zostać zainstalowana aplikacja

Użytkownicy smartfonów z systemem Android, po wskazaniu, otrzymają pytanie, za pomocą jakiej
aplikacji Norton Mobile Security ma zostać pobrany na urządzenie.
Dla zachowania pełnej poprawności procesu
instalacji, należy wybrać propozycję pobrania
oprogramowania za pomocą „Sklepu Play”

Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie pobrania aplikacji. W tym kroku można podjąć decyzję, czy
aplikacja ma zostać pobrana natychmiast, czy też ma być przesłana na adres pocztowy e-mail w celu jej
instalacji na dowolnym urządzeniem z systemem Android

Instalacja aplikacji:

W tym kroku użytkownik systemu Android zostanie przeniesiony do sklepu Google Play w celu pobrania i
zainstalowania aplikacji

Po kliknięciu w przycisk „Zainstaluj” klient zostanie poproszony o akceptację uprawnień aplikacji.

Po kliknięciu przycisku „Akceptuj” aplikacja poinformuje do jakich modułów będzie miała dostęp w celu
zapewnienia najlepszej możliwej ochrony.

Po akceptacji aplikacja zostanie ściągnięta na telefon i rozpocznie się proces instalacji.
Po instalacji pojawi się informacja o możliwości przystąpienia do programu Norton Community Watch.
Udostępnione zostaną również linki opisujące zasady Ochrony Danych Osobowych oraz informujące o
Umowie licencyjnej i Warunkach użytkowania.

Po kliknięciu przycisku „Akceptuję i uruchom”, aplikacja zostanie uruchomiona na urządzeniu i od razu
przystępuje do jego skanowania i wykrywania potencjalnych zagrożeń.

