


Aplikacja ESET Parental Control dla systemu 
Android to narzędzie adresowane do rodziców 
dzieci aktywnie korzystających ze smartfonów 
i tabletów podłączonych do sieci. Rozwiązanie, 
w przyjazny dla dziecka sposób, zapobiega 
przed przypadkowym lub celowym kontaktem 
z niestosownymi treściami w Internecie, 
blokując dostęp do serwisów o nieodpowiedniej 
tematyce. Rodzic może wybrać również bardziej 
elastyczną formę kontroli, monitorując jedynie 
strony, na które wchodzi jego pociecha oraz 
udzielając zgody na odwiedzenie serwisu lub 
instalację aplikacji, jeśli ta była wcześniej 
zablokowana. ESET Parental Control for Android
pozwala definiować i kontrolować czas jaki 
pociecha spędza na korzystaniu z zainstalowanych 
aplikacji lub gier, dając dodatkowo możliwość 
blokady tych, które są niewłaściwe dla dziecka 
w danym wieku. Rozwiązanie pozwala także 
lokalizować pociechę, w oparciu o pozycję 
urządzenia, podłączonego do Internetu.

Aplikacja dostępna jest w wersji bezpłatnej 
oraz Premium, przy czym druga z wymienionych 
wersji oferuje bogatszą paletę funkcji.

Chroń swoje dzieci w sieci
Polegaj na aplikacji, która pomoże chronić Twoje dzieci przed nieodpowiednimi treściami w Internecie.

Lista najczęściej 
odwiedzanych stron

Prezentuje najczęściej odwiedzane przez dziecko witryny w ostatnich 7 dniach.

Dostarczają szczegółowych informacji na temat sposobu korzystania z urządzenia przez dziecko oraz 
jego aktywności w sieci w ciągu ostatnich 30 dni.

Kontrola dostępu do stron 
internetowych

Blokowanie nieodpowiednich 
stron internetowych

Aplikacja automatycznie blokuje strony  według określonej kategorii, do których dostęp uzależniony 
jest od wieku dziecka. Możesz także sam zdecydować czy zablokować swojemu dziecku strony 
z dodatkowych kategorii tematycznych lub wskazać, które konkretne witryny blokować.

Nie chcesz automatycznie blokować dziecku dostępu do stron WWW? Uaktywnij tryb monitorowania 
przeglądanych stron internetowych, otrzymuj raporty z listą odwiedzonych witryn i decyduj, które 
z nich zablokować.

Raporty

Dowiedz się w jakich godzinach i z jakich aplikacji 
korzystają Twoje dzieci
Aplikacja pomoże Ci ocenić jak Twoje dzieci korzystają ze swoich smartfonów lub tabletów.

Kontrola aplikacji

Ograniczenia czasowe

Monitorowanie aplikacji

Automatycznie blokuje nieodpowiednie aplikacje (blokada w oparciu o system oceny treści aplikacji 
i gier Google Play).

Ustal maksymalny czas korzystania z aplikacji dla konkretnego dnia lub ogranicz dostęp w konkretnych 
godzinach (np. w czasie lekcji lub w nocy, gdy dziecko powinno spać) do aplikacji, wskazanych przez 
Ciebie jako kategoria „Rozrywka i gry”.

Użyj trybu monitorowania aplikacji, jeśli nie chcesz automatycznie blokować aplikacji w oparciu 
o kategorie przypisane im przez twórców. Sprawdź z których aplikacji dziecko korzysta najczęściej, 
a następnie blokuj te, które uznasz za nieodpowiednie dla dziecka.
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Tworząc aplikację pamiętaliśmy, aby była nie tylko pomocna dla rodziców, ale również przyjazna dzieciom.

Przyjazny interfejs Interfejs aplikacji zaprojektowano w taki sposób, by w przyjazny i zrozumiały dla dziecka sposób 
tłumaczył mu co się dzieje i dlaczego. Dzięki temu dziecko, na urządzeniu którego zainstalowano 
ESET Parental Control for Android, zawsze wie o tym kiedy i w jaki sposób jest kontrolowane przez rodziców.

Prośba o odblokowanie

Z myślą o dzieciach

Dziecko może wysłać prośbę o odblokowanie konkretnej aplikacji lub strony bezpośrednio z poziomu 
ekranu blokady zawartości. Rodzic otrzyma komunikat na zdefiniowany wcześniej adres e-mail, 
aplikację (tryb rodzica) lub na konto w serwisie my.eset.com.

Klikając na ikonę aplikacji, dziecko widzi ile czasu pozostało mu np. na granie. Widzi również informację 
o tym, jakie aktywności są aktualnie monitorowane na urządzeniu.

Lokalizuj dziecko i wymuszaj potwierdzenie odbioru wiadomości
W razie potrzeby sprawdzaj gdzie przebywa Twoje dziecko.

 

Łatwe zarządzanie z poziomu urządzenia

Interfejs i komunikacja przyjazna dziecku

 
Zarządzaj aplikacją z jednego miejsca – miej pewność, że twoje dziecko jest bezpieczne.

Jedna rodzina = Jedna licencja

Z myślą o rodzicach

Każda licencja połączona jest z kontem na stronie my.eset.com. Te same dane służą do aktywacji 
aplikacji na urządzeniach dzieci oraz rodziców. Dodatkowo sam portal my.eset.com może służyć 
jako centrum zarządzania oraz miejsce przechowywania raportów.

Synchronizacja z kontem 
my.eset.com

Zobacz raporty i aktualny status urządzeń Twoich dzieci na my.eset.com.

Podobnie jak na stronie my.eset.com, możesz zarządzać profilami dzieci bezpośrednio na swoim 
urządzeniu z poziomu aplikacji.
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Sprawdź gdzie w danej chwili przebywają Twoje dzieci. Możesz to zrobić za pośrednictwem serwisu 
my.eset.com lub aplikacji w trybie rodzica. Lokalizacja wyświetlana jest na podstawie pozycji GPS 
urządzenia podłączonego do sieci.

Lokalizator dziecka
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Pobierz ESET Parental Control for Android 
na urządzenia Twoich dzieci ze sklepu Google Play.

Aktywuj aplikację na my.eset.com za pomocą loginu i hasła.

Quick Start

Nie posiadasz loginu?
Nie ma problemu – przeprowadzimy Cię przez proces rejestracji.

E-mail

Hasło

Utwórz nowe konto

Aktywuj

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

…zaloguj się na swoje konto 
na stronie my.eset.com.

lub

...pobierz aplikację ESET Parental Control for Android
na swoje urządzenie i zainstaluj ją w trybie rodzica.

By zarządzać bezpieczeństwem 
swoich dzieci, otrzymywać alerty 
i raporty z ich urządzeń…

Pobierz i aktywuj

Zarządzaj bezpieczeństwem Twoich dzieci

Szybki start

www.eset.pl


