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Download et krypteringsprogram
1) Skriv www.axantum.com/ i adresselinien på internettet tryk enter.
2) Klik her

Hvis denne box kommer frem

så tryk OK.

3) Derefter klikkes på den gule linje som er kommet frem lige under værktøjslinierne

og derefter på hent fil
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4) Så kommer denne box frem og
der trykkes på Gem

Her vælges
skrivebord,
derefter trykkes
på gem.

5) Når alle vinduer er lukket kan man se at Setup-programmet
ligger på skrivebordet.

Her dobbelklikker I på det ikon der hedder
Axcrypt-setup.exe.
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6) Så trykker man på Kør

7) Her vælges sprog

8) Her skal man accepterer vilkårene for brug
af programmet ellers kan man ikke
fortsætte.

9) Hvis man gerne vil have nyheder fra firmaet kan
man skrive sin mailadresse her eller man markerer
nej og trykker på Næste
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10) Her har man mulighed for at vælge hvor
programmet skal ligge på maskinen, men det ligger
godt der hvor det anbefales.
Tryk på Næste

11) Her bliver en genvej til programmet lagt i
mappen Menu Start. Dette kan man fravælge, men
det ligger godt der. Tryk på Installer

12) Lige inden installationen er færdig kommer
denne meddelelse. Her giver man firmaet tilladelse
at lave statestik over downloadet så man trykker
Ja

13) Installationen er nu færdig og man trykker på
Næste
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Programmet er nu lagt ind i maskinen og er nu klar
til brug. Hvis man sætter et flueben
Vis vigtig information så kommer følgende frem

Denne skrivelse fortæller lidt om
firmaet bag programmet. Man
bliver også opfordret til at give et
frivilligt bidrag hvis man syntes
om deres arbejde. Hvis man ikke
vil informeres om det, kan man
bare fjerne fluebenet og trykke på
Afslut.

Med dette program kan I kryptere ( låse ) en hvilken som helst fil eller mappe i ønsker, ved at højre klikke
på den og vælge Crypter og skrive et kodeord (password) husk for alt i verden dette kodeord ellers kan
ingen på denne jord hjælpe jer. Se vejledningen om krypter en fil eller mappe.

mvh jørgen

