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Det kan være svært
at huske alle sine
koder – og det behøver
du heldigvis heller
ikke længere, hvis du
bruger LastPass.

Få alle dine
adgangskoder
samlet til én
Med det smarte værktøj LastPass skal du kun huske på én adgangskode.
Så logger du automatisk ind hos alle dine tjenester på nettet.

Journalist

Steffen Slumstrup Nielsen

Jeg brugte ikke LastPass indtil for en
uge siden … jeg havde bare vænnet
mig til at kigge tomt på feltet, hvor jeg
skulle indtaste min adgangskode. Håbefuldt tastede jeg en af mine faste ko-
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der og endte så alligevel med at klikke
på linket ”Glemt din adgangskode?”.
Så gik turen til indbakken for at vente
på e-mailen med aktiveringslinket,
hvorpå jeg oprettede en ny kode i et
spinkelt håb om at kunne huske det
denne gang. Og sådan kørte det ellers
rundt i ring. De fleste af os har dårlig
hukommelse, når det drejer sig om ko-

deord – eller også bruger vi det samme
kodeord igen og igen, og det er bestemt
ikke ret sikkert. Browser-tilføjelsen LastPass tilbyder at slå begge disse fluer
med samme smæk. Nu opretter du svære kodeord, som er lette at huske! LastPass husker dem nemlig for dig og logger selv ind, så du behøver bare at huske koden til LastPass. Den skal du ind-

Spørgsmål og
svar om LastPass
Er mine koder sikre
hos LastPass?
LastPass bruger et krypterings
system, der gør, at fx medar
bejdere på LastPass ikke har
adgang til dine koder. Kode
ordene er krypteret lokalt på din
maskine, og det samme gælder
dit hovedkodeord, som aldrig er
i LastPass’ hænder.

Hvornår skal jeg bruge
mit hovedkodeord?
Hver gang din browser har
været lukket ned, skal du logge
ind igen. Det sker den første
gang, du besøger en hjemme
side, hvor der kræves login.

Hvad nu hvis jeg glemmer
mit hovedkodeord?
Hvis du har glemt dit kodeord,
skal du klikke på linket “Reco
very Help”, hvor du logger ind.
Du skal udfylde diverse oplys
ninger for at oprette en ny kode.

Kan jeg bruge LastPass
på min smartphone?
Du angiver én kode, som
fremover vil give dig adgang til
alle dine tjenester på nettet.

Det kan du godt. LastPass fin
des som en gratis app. Men i
gratis-udgaven er det ikke muligt
at synkronisere mellem mobil og
pc, så du har brug for to konti
hos LastPass – en til hver enhed.

FORDELSZONEN
taste, hver gang du åbner din browser.
LastPass ligger fremover fast i Komputer for alles Sikkerhedscenter, og tilføjelsen virker med alle de førende browsere. Den sørger selv for at registrere
de koder, du allerede har oprettet hos
forskellige tjenester – og hver eneste
gang, du opretter en ny fremover, træder LastPass hjælpende til.

Foto: Shutterstock/Picsfive.

De bedste sikkerhedsprogrammer
LastPass og mange andre sikkerhedsprogrammer
ligger klar til dig i Sikkerhedscentret i Fordelszonen.
Der kan du downloade dem gratis og straks gå i gang
med at beskytte din computer mod alle trusler.
Find alle sikkerhedsprogrammerne her:
www.komputer.dk/sikkerhedscenter
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LastPass
Hent programmet på
www.komputer.dk/fordelszonen
Om programmet
LastPass hjælper dig med at huske på
dine kodeord og udfylder felterne for dig.
Virker med
Chrome, Firefox,
Internet Explorer,
Safari og Opera
Sprog Dansk

Kom godt i gang
med LastPass
Nu skal vi i gang med LastPass. Her viser vi
metoden med Chrome som vores browser. Det
fungerer stort set tilsvarende, hvis du bruger
et af de andre kendte browsermærker.

2

1

3

5

4

Hent LastPass for Windows
i Fordelszonen, og start instal
lationen. I det første vindue vælger du
Install LastPass. Vælg nu
Create a New Account 1 .

1

Vælg en hovedadgangskode 2 .
Skriv noget, der kan hjælpe med
at minde dig om koden 3 . Denne op
lysning skal du bruge, hvis du glemmer
koden. Vælg Opret konto 4 .

2

Nu kigger LastPass efter eksiste
rende kodeord i dine browsere.
Klik på Importér 5 . Dermed er alle
dine kodeord hentet til LastPass, så du
ikke behøver indtaste dem fremover.

3

7

6
8

9

Browseren, i vores tilfælde
Chrome, åbner. Klik på
click here 6 og på knappen
Tilføj udvidelsen, når denne vises.

4
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Nu skal du logge ind med
din e-mail 7 samt den
hovedadgangskode, du lige har
valgt 8 . Klik på Log in 9 .

5

Til sidst vises en side
med en oversigt over
dine konti og tilhørende koder.

6

OBS!
Bruger du Firefox?

Sådan bruger
du LastPass i din
browser til daglig

Hvis du bruger browseren Firefox,
kan du komme ud for, at du skal
installere LastPass separat i den.
Du får besked om det i form af
ovenstående advarsel. Klik på OK,
og følg anvisningerne, der ligesom
resten af LastPass er på dansk.

Når du efterfølgende kommer til en hjemmeside, hvor
du skal oprette en konto, kan du let sørge for, at LastPass husker den tilhørende kode. Her vises vi metoden:

1

2

3

Her er vi på vej til at oprette en konto hos
Ekstra Bladet. Udfyld oplysningerne. De tre
prikker 1 er et tegn på LastPass’ tilstedeværelse. Klik på
dem. Vælg Save credentials for this site 2 .

1

2

Let adgang til LastPass i browseren
Din adgang til Last
Pass går gennem
ikonet i øverste højre
hjørne af din browser.
Klik først på det røde
ikon 1 , og vælg så
Min boks 2 . Så
kommer du til over
sigten over alle dine
tjenester og koder.
Du skal logge ind i
LastPass, før du
kan se dem.

1

2

I det næste vindue vælger
du bare Gem sted 3 .
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