


Proteja Seu Filhos na Web

Confie nas funcionalidades que ajudam a proteger seus filhos de conteúdos online impróprios.

Lista dos domínios mais 
visitados

Mostra os sites mais visitados nos últimos 7 dias.

Vigilância na web O app automaticamente bloqueia categorias de sites pré-definidos, como aqueles com conteúdo 
adulto ou ofensivo, baseado na idade da criança. Você pode decidir bloquear categorias adicionais ou 
endereços de sites específicos (URLs).

Não quer bloquear conteúdos neste momento?
Ative apenas o módulo de monitoramento e receba relatórios sobre os sites que as crianças visitam.

Relatórios Fornece um sumário detalhado de cada aparelho usado pelas crianças e suas atividades online nos últimos 30 dias.

Vigilância do aplicativo Automaticamente bloqueia aplicativos inapropriados baseado na classificação de conteúdo do Google Play.

Controle de app baseado em 
tempo

Determine o tempo máximo de uso para cada dia e proíba o acesso à categoria Diversão & Jogos 
durante horários específicos – como por exemplo, o horário de dormir ou o horário da escola.

Módulo apenas para 
monitoramento de apps

Troque para o módulo apenas monitoramento para categorias de apps e apps específicos quando você 
não quiser bloqueá-los automaticamente baseado nas categorias do ESET Parental Control para 
Android.

O ESET Parental Control para Android 
protege as crianças que estão usando 
smartphones e tablets e o faz de uma 
maneira amigável. Ele também as protege 
contra conteúdo online inapropriado ou 
ofensivo, bloqueando completamente o 
acesso a categorias de sites selecionados. 
Um modo mais liberal torna possível 
apenas monitorar o site que a criança 
visita ou, através de uma solicitação, 
desbloquear um aplicativo ou site que 
havia sido banido anteriormente. 
Adicionalmente, há outra ferramenta útil 
com as crianças: os pais podem manter o 
controle da duração de tempo gasto 
usando aplicativos ou jogando ou 
bloquear aplicativos impróprios baseado 
no nível de maturidade da criança. Em 
uma emergência, o pai/mãe pode localizar 
a criança com base no dispositivo 
conectado à internet. 

Disponível nas versões grátis e premium.

Disponível na versão Premium

Módulo apenas para 
monitoramento de sites

Saiba Quais Apps Seus Filhos Usam e Quando

Nossas funcionalidades de uso do app ajudam você a tomar a decisão de como seus filhos gastam seu tempo usando um smartphone 
Android ou tablet.

Disponível na versão Premium

Disponível na versão Premium



Comunicação Amigável com as Crianças

Permite que você tenha um diálogo honesto com seu filho e construa confiança durante este processo.

Interface e comunicação 
centralizadas na criança

A comunicação se dá através de uma interface especialmente desenhada para as crianças, usando um 
tom respeitoso e explicando o que está acontecendo e por quê. Nós acreditamos na sinceridade. A 
criança que tem nosso produto instalado em seu aparelho sempre sabe o escopo das atividades de 
controle dos pais que estão em operação.

Solicitação de desbloqueio A criança pode enviar uma solicitação para permitir o acesso a sites e apps específicos, diretamente da 
tela de bloqueio. O pai ou a mãe receberá uma notificação por e-mail através do app (no Modo Pais) ou 
através do my.eset.com.

O que as crianças visualizam 
no app

Clicando no ícone do app, a criança verá o status atual: quanto tempo sobrou para jogar, bem 
como o que está sendo monitorado atualmente em seu aparelho.

Saiba Onde Seus Filhos Estão a Qualquer Momento

Monitore as crianças pelo aparelho e pare de imaginar onde seus filhos estão.

Mensagem dos pais Entre em contato com seus filhos através de uma mensagem enviada para a tela do celular deles. Eles 
devem acusar que receberam, leram e compreenderam a sua mensagem antes que eles possam 
continuar a usar o aparelho.

Cheque a localização atual da criança a qualquer momento através do my.eset.com ou através do 
aplicativo no Modo Pais. Essa funcionalidade mostra a localização de qualquer e todos os aparelhos 
das crianças conectados à internet.

Gerencie facilmente o Parental Control através dos aparelhos Android

Faça isso tudo de apenas um lugar. Sempre saiba o que está acontecendo e interaja com seu filho.

Uma família = uma licença Cada licença é conectada a uma conta do my.eset.com, com as mesmas credenciais usadas para ativar o 
aplicativo em todos os aparelhos das crianças e dos pais. Além disso, o portal serve como um hub para 
gerenciamento de apps e relatórios.

Sincronização com o 
my.eset.com

Veja a síntese dos relatórios e o status atual dos perfis das crianças e aparelhos no my.eset.com.

O que os pais visualizam Similar ao my.eset.com, o Modo Pais permite que você gerencie diretamente do seu smartphone todos 
os perfis das crianças através de seus aparelhos protegidos pelo ESET Parental Control para Android.
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Localizador da criança

Disponível na versão Premium

Disponível na versão Premium



Faça download do ESET Parental Control 
nos aparelhos de seus filhos através da loja 
Google Play. 

Quick Start

Ative o app usando seu login do my.eset.com 

Você não tem um?
Sem problemas! Você será direcionado para realizar o processo de 
inscrição

E-mail

Senha

Criar uma conta?

Ativar

Login to your account at 
my.eset.com on your 
desktop.

or

...download ESET Parental 
Control onto your own device 
and install it in parent mode.

Then, you can manage your children’s 
security, and receive alerts and 
reports from your children’s devices.

Download ESET Parental Control onto 
your children’s devices from the 
Google Play store.

Quick Start

Activate the app using your my.eset.com login. 

Don’t have one? 
No problem – you’ll be guided through the sign-up process.

E-mail

Password

Create account?

Activate

Faça login na sua conta do 
my.eset.com no seu desktop..

ou

...faça download do ESET Parental 
Control no seu próprio aparelho e 
instale-o no Modo Pais.

Então, você pode gerenciar a segurança de 
seus filhos e receber alertas e relatórios a 
partir dos aparelhos deles.

Download e Ativação

Gerencie a Segurança dos seus Filhos

Inicio Rápido




