


Țineți copii în siguranță pe internet

Bazați-vă pe funcțiile care vă ajută să protejați copiii de conținutul online necorespunzător.

Lista celor mai vizitate domenii Afișează site-urile de top vizitate în ultimele 7 zile.

Web Guard Aplicația blochează automat categoriile predefinite ale site-urilor web, cum ar fi cele cu conținut pentru 
adulți sau de tip ofensator, în funcție de vârsta copilului. Puteți decide să blocați categorii suplimentare sau 
adrese URL specifice.

Mod de monitorizare pentru 
site-uri Web

Nu doriți să blocați conținutul imediat?

Activați modul de monitorizare și primiți rapoarte pentru site-urile pe care copilul le vizitează.

Rapoarte Oferă un rezumat detaliat în ceea ce privește fiecare utilizare a dispozitivului pentru copii și activitățile 
online pentru ultimele 30 de zile

Aflați ce aplicații utilizează copiii dvs. și când le accesează

Funcțiile noastre de utilizare a aplicațiilor vă ajută să luați decizii cu privire la modul în care copiii petrec timpul cu ajutorul unui smartphone sau 
a unei tablete ce rulează pe platforma Android. 

Application Guard Blochează automat aplicațiile necorespunzătoare pe baza evaluării conținutului Google Play.

Controlul aplicațiilor în funcție 
de timp

Setați timpul maxim de utilizare pentru o anumită zi și interziceți accesul la categoria Fun & Games în 
anumite ore - cum ar fi timpul de somn sau timpul școlar.

Mod de monitorizare pentru 
aplicații

Treceți la modul de monitorizare numai pentru categoriile de aplicații sau aplicații specifice atunci când 
nu doriți să blocați automat aplicațiile pe baza categoriilor predefinite din ESET Parental Control pentru 
Android.

ESET Parental Control pentru Android 
protejează copiii care folosesc smartphone-
uri și tablete și face acest lucru într-un mod 
prietenos pentru aceștia. Îi protejează de 
conținutul online neadecvat sau jignitor, prin 
blocarea completă a accesului la anumite 
categorii de site-uri web. Un mod mai liberal 
face posibilă doar monitorizarea vizitelor pe 
site-uri ale copilului sau, în urma unei cereri, 
poate debloca o aplicație sau un site web 
interzis anterior. În plus, este un instrument 
util pentru copii - părinții pot păstra controlul 
asupra duratei de utilizare a aplicațiilor sau 
a jocurilor sau pot bloca complet aplicațiile 
necorespunzătoare pe baza nivelului de 
maturitate. În caz de urgență, un părinte 
poate localiza copilul pe baza dispozitivului 
său conectat la Internet.

Disponibil în versiune premium și gratuită.
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Comunicare prietenoasă pentru copii

Vă permite să aveți un dialog onest cu copilul și să construiți încredere în acest proces.

interfață și comunicare axate 
pe copil

Comunicarea are loc printr-o interfață special concepută pentru copii, folosind un ton respectuos și 
explicând ce se întâmplă și motivele. Credem în deschidere. Copilul pe al cărui dispozitiv este instalat 
produsul nostru cunoaște întotdeauna domeniul de aplicare al acțiunilor de control parental implementate.

Cerere de deblocare Copilul poate trimite o cerere pentru a i se permite accesul la anumite aplicații sau site-uri web - direct din 
ecranul de blocare. Părintele va primi notificarea prin e-mail, prin intermediul aplicației (în modul parental) 
sau prin intermediul my.eset.com.

partea orientată către copii a 
aplicației

După ce faceți clic pe pictograma aplicației, copilul va vedea starea curentă - cât timp este lăsat pentru 
jocuri, precum și va ști ce este monitorizat în prezent pe dispozitivul său.

Puteți ști de copiii dvs. în orice moment

Știți ce face copilul prin intermediul dispozitivului 

parental message Contactați copiii prin intermediul unui mesaj afișat pe ecran, trimis pe dispozitivul mobil. Trebuie să aducă la 
cunoștință faptul că au citit și au înțeles mesajul, înainte de a putea utiliza în continuare dispozitivul.

Localizator pentru copil Verificați locația curentă a copilului în orice moment prin intermediul my.eset.com sau aplicației în modul 
destinat părinților. 
Această caracteristică afișează locația oricăror dispozitive ale copiilor conectate la internet.

Gestionați cu ușurință funcția de control parental pe toate dispozitivele 
Android

Faceți totul dintr-un singur loc - veți ști întotdeauna ce se întâmplă și veți putea interacționa cu cel mic.

O familie = O licență Fiecare licență este conectată la contul my.eset.com, cu aceleași date de autentificare utilizate pentru a 
activa aplicația pe toate dispozitivele copiilor și ale părinților. În plus, portalul servește drept un hub pentru 
gestionarea aplicației și a rapoartelor.

Sincronizare cu  
my.eset.com

Consultați rapoartele sintetizate și starea curentă a profilurilor și a dispozitivelor tuturor copiilor pe site-ul 
my.eset.com.

partea orientată spre părinte a 
aplicației

Asemeni contului de pe my.eset.com, modul Parent vă permite să gestionați toate profilurile copiilor pe 
toate dispozitivele protejate de ESET Parental Control pentru Android.
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Descărcare și activare

Gestionați securitatea copiilor

Pornire rapidă

Descărcaţi   ESET Parental Control  pe 
pe dispozitivele copilului     din magazinul
Google Play.

Pornire rapidă

Activaţi aplicaţia utilizând contul my.eset.com.

Nu aveţi un cont? 
Nicio problemă – veţi fi ghidat prin procesul de înregistrare.

E-mail

Parolă

Creare cont?

Activare

Autentificaţi-vă în contul
my.eset.com de pe 
desktop-ul dvs.

sau

...descărcaţi  ESET Parental 
Control pe propriul dispozitiv
și instalaţi-l în modul destinat 
părinţilor.

Apoi, puteţi gestiona securitatea 
copiilor și puteţi primi alerte și
rapoarte de la dispozitivele acestora.

Descărcaţi   ESET Parental Control  pe 
pe dispozitivele copilului     din magazinul
Google Play.

Pornire rapidă

Activaţi aplicaţia utilizând contul my.eset.com.

Nu aveţi un cont? 
Nicio problemă – veţi fi ghidat prin procesul de înregistrare.

E-mail

Parolă

Creare cont?

Activare

Autentificaţi-vă în contul
my.eset.com de pe 
desktop-ul dvs.

sau

...descărcaţi  ESET Parental 
Control pe propriul dispozitiv
și instalaţi-l în modul destinat 
părinţilor.

Apoi, puteţi gestiona securitatea 
copiilor și puteţi primi alerte și
rapoarte de la dispozitivele acestora.


