
� ""' 
FDA NYT 

� � 

Hej

Vi har tidligere fortalt om tilbud til FDAs medlemmer på både Tidal

abonnementer på virkelig favorable vilkår og tilbud på Chapter. Nu 

kommer det nyeste tilbud til FDAs medlemskreds - nemlig 

sikkerhedspakker fra F-Secure til priser, som ligger markant under 

markedspriserne. 

Abonnement 

F-Secure har 2 forskellige produkttyper at vælge imellem, SAFE og TOTAL.





Her kan man vælge 5, 10 eller 15 enheder til både sit SAFE- og TOTAL

abonnement. 

Priser 

Herunder ses prisstrukturen, som er gældende for FDAs medlemsanlæg. 

SOLGT SAMMEN MED internet fra anlægget 
------------------

Priser UDEN MOMS - kolonnevalg afgøres af det Solgt UDEN internet 

Produkt totale antal licenser solgt via FDA i perioden fra anlægget 
------ . -------·------

0-5.000 5.001-10.000 10.000+ 
-----■ -------1i1-----

SAFE 5 11,50 9,00 7,50 26,00 

SAFE 10 14,00 11,50 9,00 27,00 

SAFE 15 15,00 13,00 11,00 29,50 

TOTALS 13,00 11,50 10,00 30,00 

TOTAL 10 15,50 14,00 11,50 32,00 

TOTAL 15 17,00 15,50 13,00 34,00 

Platforme 

FDA har fået integreret F-Secure-abonnementerne til de forskellige 

platforme, som benyttes af FDAs medlemsanlæg. 

Det er derfor nu muligt for alle Panther Admin-brugere at tilknytte F

Secure-produkter direkte til jeres medlemmer der. 

FDA er ved at udvikle en manual til oprettelsesprocessen i Panther Admin. 

Ligeledes bliver det senere i denne måned muligt for Enigma-brugere, at 

tilknytte F-Secure-produkter. 

FDA vil også her udvikle en manual til oprettelsesprocessen. 

Sidst men ikke mindst, så har vi udviklet FDAs eget system, FDA 

Webinfo, til at kunne inkludere F-Secure-abonnementer til de af FDAs 

medlemmer, som ikke bruger Panther Admin eller Enigma. 

Se manual for oprettelsesprocessen i FDA Webinfo her. 

Bestilling 

3 





Dette er en auto enereret email sendt fra FDA. 

Kontakt FDA å fda fda.dk hvis du mener det er en fel 

Copyright© 2021 

FDA - Forenede Danske Antenneanlæg All rights reserved. 

This email was sent to 

why did I qet this? unsubscribe from this list update subscription preferences 

FDA - Forenede Danske Antenneanlæg · Højby Hovedgade 83 · Højby 4573 · Denmark 

5 




