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Mailbedrägerier

ÖPPNA  ALDRIGLÄNK

Kontrollera företagsnamn



Mailbedrägerier

• Bra mailleverantör - sortering av SPAM 

• Öppna inte mail från okända  

• Klicka inte på länkar

• Flytta sådana brev till JUNK/SPAM folder 



Vanliga nätbedrägerier 
engligt polisen

1. Samtal från utlandsnummer 

2. Falskmail om återbäring av skatt 

3. Samtal från Microsoft-supporten 

4. Låst dator 

5.  "Nigeriabrev" 

6. Romansbedrägeri, amerikansk militär eller desertör 

7. Meddelande från din bank

https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Bedrageri/Vanliga-natbedragerier/


Nätbedrägeri

• Phishing eller nätfiske är namn på ett bedrägeri 
som går ut på att "fiska" efter konto- eller 
kortinformation genom att man säger sig maila/
ringa eller SMS:a från ett företag, myndighet eller 
en bank. Meddelandet innehåller ofta ett 
brådskande budskap om återbetalning av pengar, 
fel på tjänsten eller att man måste verifiera sina 
kunduppgifter.



GMAIL

VERDICT / Gmail is the most secure and user-friendly email 
service in our lineup, and it includes many extras to make your 
email experience superb. 

Varför byta från Telia?



Kan jag föra över mina 
befintliga maill till Google Apps?

• Ja. Med hjälp av migreringsverktygen går det att 
importera befintliga postmeddelanden från äldre 
miljöer som Telia, Lotus Notes och Microsoft. 

• https://support.google.com/mail/answer/56283?
hl=sv

https://support.google.com/mail/answer/56283?hl=sv


Summering
• Skapa ett bra mailkonto (gmail!) 

• Öppna inte mail från okända 

• Kontrollera avsändare av mail 

• Klicka inte på länk i mailet  

• Phishing eller nätfiske 

• Var medveten om olika nätbedrägeri

https://accounts.google.com/SignUp?hl=en-GB


EasyPark



EasyPark video

Youtube film

https://www.youtube.com/watch?v=Tcpg-2ZE498




Varför EasyPark
• Spara tid 

• Betala och förläng tid via mobilen 

• Spara pengar (om du inte vet hur länge du ska 
parkera)

• Betala bara för utnyttjad tid 

• Enkelt att hitta parkering



Kostnad



Fördelarna med mobilparkering
• Starta/stoppa och förlänga din parkering med ett knapptryck 

• Ingen oro för p-böter, du bestämmer själv när parkeringen ska 
avslutas 

• Du sparar pengar ! (När du betalar med kort eller mynt 
överbetalar du med 25% i genomsnitt, bara för att vara på den 
säkra sidan) 

• Inga behov av mynt, kort eller p-automat 

• Tjuven vet inte hur länge du ska vara borta 

• Snabbare betalning (kö, trasig p-automat)



Så gör man  
Hitta Områdeskod - Steg 1

KartfunktionP-automat



Så gör man - Steg 2,3

Välj fordon 
(Steg 2)

Snurra för att  
välja tid  
(Steg 3)



Sundstorgsgaraget

• Betalning med kort

+ Ingen extra kostnad  
- Kö till betalning 
- Kö till ut-checkning 
- Fixa biljett i bilen 
- Man kan glömma att checka ut  
- Trasig automat

• EasyPark App

- Extra kostnad 
+ Snabb betalning  



Personliga Inställningar



Fyra Steg
• Välj områdeskod 

• Välj bil 

• Välj tid 

• Avsluta parkering/Förläng parkering 

Glöm ej skylt i bilen



Summering
• Ladda ner EasyPark 

• Skriv ut dekal 

• Hitta områdeskod/ Skriv bilnr/Tid 

• Betala för parkering 

http://easypark.se/media/sticker-printable.pdf

http://easypark.se/media/sticker-printable.pdf

