Dashlane -sovelluksen käyttöohje (tietokoneelle)
Siirry Dashlane verkkosivuille ( www.dashlane.com ) ja klikkaa Continue to Download. Voit
sitten käynnistää juuri lataamasi Dashlane-asennusohjelman, ja se tekee loput.
Kun avaat Dashlane -sovelluksen tietokoneellasi, näet tämän ikkunan.

Asennuksen jälkeen sinun on luotava tili. Klikkaa Create an Account. Täydennä pakolliset
tiedot ja luo pääsalasana. Pääsalasanasi on avain kaikille salasanoillesi, joten valitse jotain
vahvaa mutta myös jotain mitä muistat.
Napsauta Seuraava- painiketta oikeassa alareunassa aloittaaksesi.

Selainlaajennusten asentaminen
Avaa Daslane-sovellus ja siirry Extensions- valikkoon. Valitse valikosta esim. Manage Chrome
extensions ja seuraa ohjeita saadaksesi selainlaajennus asennettua Chrome-selaimeen.
HUOM! Jos haluat asentaa laajennuksen myös Edgeen, lataa kannettavan tietokoneen
Software Centeristä Edgen Chromium-versio. Tuohon saat asennettua selainlaajennuksen.

1. Tallenna salasanasi Dashlaneen
Kun aloitat Dashlane-tilisi perustamisen, sinun ei tarvitse lisätä kaikkia salasanoja heti.

Tallenna salasanat selatessasi verkkoa .
Varmista, että Dashlane-selainlaajennus on asennettu ja olet kirjautunut sisään
Dashlaneen . Jos käytät Chromea, Firefoxia tai Edgeä, Dashlane D on tummanvihreä. Safariselaimessa Dashlane D: n tulisi olla tummanharmaa.

Selaa verkkoa ja kirjaudu sivustoille normaalisti . Kun laajennus on määritetty, milloin
tahansa kirjaudut sisään sivustoon, jota ei vielä ole tallennettu Dashlaneen, saat kehotuksen,
jossa kysytään, haluatko Dashlanen tallentavan salasanan tulevaa käyttöä varten.

Dashlane -sovelluksen käyttöohje (tietokoneelle)
Napsauta Tallenna, kun Dashlane kysyy, haluatko tallentaa salasanasi, ja voit käyttää
Dashlanea kirjautuaksesi sisään automaattisesti seuraavan kerran!
Huomaa, että jos kirjaudut tilille, joka on jo tallennettu Dashlaneen, jolla on eri salasana kuin
mitä Dashlane on tallentanut, sovellus kysyy, haluatko korvata sen. Tämä varmistaa, että
sinulla on aina oikeat salasanat Dashlanessa (varsinkin kun nollaat ne).

Tuo tallennetut salasanat selaimesta tai muusta salasananhallinnasta
Windowsissa
Kun kirjaudut sisään ensin Dashlane-tilillesi, näet vaihtoehdon tuoda selaimeesi tallennetut
salasanat automaattisesti, mutta voit tarvittaessa tuoda ne manuaalisesti.
1. Avaa Dashlane-sovellus Windows-valikosta (tai työpöydän Dashlane-pikakuvakkeesta)
2. Valitse valikkoriviltä Tiedosto > Tuo

Lisää salasanat manuaalisesti
Avaa Dashlane-sovelluksesi ja valitse vasemmasta valikosta Salasanat .
1. Napsauta Lisää uusi.
2. Täytä lomakkeen tiedot. Verkkosivusto- , Kirjautumis- ja Salasana- kentät ovat
tarpeen tiliin kirjautumiseen.
3. Tallenna napsauttamalla OK .

2. Kirjaudu automaattisesti sisään ja täytä lomakkeita
verkossa
Kirjaudu sivustoihin yhdellä napsautuksella
Nyt kun olet lisännyt käyttöoikeustietosi Dashlaneen, voit kirjautua sisään kaikkiin
verkkotileihisi yhdellä napsautuksella.
Kun vierailet verkkosivustolla, etsi kirjautumiskentistä tummanvihreä Dashlane D logo (jos Dashlane-logo on harmaa, olet kirjautunut ulos tai sinulla ei ole vielä valtuustietoja
tallennettu).
Kun napsautat kenttää, Dashlane näyttää avattavan luettelon, jolla voit valita haluamasi
käyttöoikeustiedot .
Kun olet valinnut haluamasi kirjautumistunnuksen, täytämme siihen linkitetyn salasanan
automaattisesti . Jos napsautat esimerkiksi "Käyttäjätunnus" -kenttää, valitse
sähköpostiosoitteesi tai käyttäjänimesi ja anna meidän tehdä loput.

3. Kuinka muokata tai poistaa kirjautumistietojasi ja
salasanasi Dashlane-sovelluksessa
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Päästäksesi Dashlane-käyttöoikeustietojesi luetteloon, avaa sovellus ja
napsauta Salasanat- luokkaa, joka löytyy vasemmasta sivupaneelista.

Samassa ikkunassa on käytettävissä vielä kolme vaihtoehtoa napsauttamalla Lisää
vaihtoehtoja -painiketta:





Kirjaudu aina sisään tälle verkkosivustolle - Tämä mahdollistaa automaattisen
kirjautumisen tälle käyttöoikeustiedolle. Kun tämä asetus on käytössä, Dashlane täyttää
käyttäjätiedot automaattisesti, kun vierailet tällä verkkosivustolla.
Vaadi aina pääsalasana - Tämä asetus edellyttää, että syötät pääsalasanasi joka kerta,
kun haluat käyttää tätä valtuustietoa.
Vain tälle aliverkkotunnukselle - automaattinen sisäänkirjautuminen toimii vain tälle
aliverkkotunnukselle.
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Lisää salasanoja selatessasi verkkoa
Jos olet kirjautunut sisään Dashlaneen selatessasi verkkoa, kun kirjoitat kirjautumistunnuksen
ja salasanan, jota ei ole tallennettu sovellukseen, se kysyy, haluatko tallentaa sen myöhempää
käyttöä varten.
Jos käyt tilillä, joka on jo tallennettu Dashlaneen, ja annat toisen salasanan kuin mitä
Dashlane on tallentanut, sovellus kysyy, haluatko vaihtaa sen. Tämä varmistaa, että sinulla on
aina oikeat salasanat Dashlanessa (varsinkin kun nollaat ne).

