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Chráňte deti na internete

Spoľahnite sa na funkcie, ktoré vám pomáhajú chrániť deti pred nevhodným obsahom na internete.

Zoznam najnavštevovanejších 
stránok

Ukazuje zoznam najnavštevovanejších stránok za posledných 7 dní.  

Webový ochranca Aplikácia automaticky blokuje preddefinované kategórie webových stránok na základe veku, ako 
napríklad násilie, alebo obsah pre dospelých. Môžete si vytvoriť aj vlastné kategórie alebo blokovať 
špecifické URL adresy.  

Monitorovanie návštev 
stránok

Nechcete blokovať stránky hneď? Zapnite len monitorovanie a dostávajte reporty o stránkach, ktoré 
vaše dieťa navštívi. 

Reporty Poskytujú detailné zhrnutia používania zariadenia a online aktivít za posledných 30 dní. 

Zistite, ktoré aplikácie vaše deti používajú a kedy

Naše funkcie používania aplikácie vám pomáhajú udržať kontrolu nad tým, ako deti trávia čas na Android smartfóne alebo tablete.

Aplikačný ochranca Automaticky blokuje nevhodné aplikácie na základe hodnotenia Google Play.

Časové limity Nastavte maximálny čas používania a zakážte prístup k zábave a hrám počas špecifických hodín, ako 
napríklad počas školy.  

Monitorovanie používania 
aplikácií

Ak nechcete automaticky blokovať aplikácie na základe kategórií, môžete prepnúť na mód, v ktorom len 
monitorujete jednotlivé kategórie a samotné aplikácie.

Okamžité zablokovanie Okamžité zablokovanie aktivít zariadenia. Môžete zablokovať aplikácie patriace do kategórie Zábava a 
hry, prípadne Všetky aplikácie (dostupné budú len núdzové volania).
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ESET Parental Control pre Android 
chráni priateľským spôsobom deti, 
ktoré používajú smartfóny a tablety. 
Pred nevhodným obsahom ich chráni 
blokovaním prístupu k vybraným 
kategóriám stránok. K dispozícii je aj 
voľnejší režim ochrany, keď sa sledujú 
len návštevy stránok, alebo je na základe 
žiadosti možné dieťaťu odblokovať 
aplikáciu alebo stránku, ktorá bola 
predtým zakázaná. Rodičia môžu oceniť aj 
nástroj, s ktorým môžu určiť, koľko času sa 
môže dieťa hrať alebo používať aplikácie, 
či dokonca úplne blokovať tie aplikácie, 
ktoré pre dieťa nie sú vhodné pre jeho vek. 
V prípade potreby môže rodič zistiť polohu 
dieťaťa na základe jeho zariadenia, ktoré je 
pripojené na internet.

K dispozícii je zdarma alebo v prémiovej 
verzii.



Otvorená komunikácia

Umožňuje vám viesť s vaším dieťaťom otvorený dialóg.

Na dieťa zamerané rozhranie 
a komunikácia

Komunikácia prebieha cez špeciálne navrhnuté rozhranie s jednoducho zrozumiteľnými vysvetleniami 
toho, čo sa deje a prečo. Veríme v otvorenosť: dieťa, ktoré má na zariadení nainštalované naše riešenie, 
vždy vie, do akej miery je rodičmi sledované.  

Žiadosť o odomknutie Dieťa môže rodičovi poslať prosbu o sprístupnenie jednotlivých aplikácií a stránok, a to priamo 
z blokovanej obrazovky. Rodič dostane oznam e-mailom, cez aplikáciu (v rodičovskom režime) alebo cez 
my.eset.com. 

Detská časť aplikácie Po otvorení aplikácie dieťa uvidí momentálny stav – koľko času mu zostáva na hry, ako aj to, ktoré z jeho 
aktivít sú momentálne sledované.  

Buďte vždy v kontakte

Kontaktujte dieťa na jeho zariadení a zistite, kde sa nachádza. 

Ochrana batérie Môžete nastaviť úroveň batérie, kedy zariadenie zablokuje aplikácie patriace do kategórie Zábava a hry 
s cieľom šetriť batériu na dôležitejšiu prácu.

Poloha dieťaťa Kedykoľvek môžete skontrolovať polohu dieťaťa cez my.eset.com alebo cez aplikáciu v rodičovskom 
režime. Táto funkcia zobrazuje polohu všetkých zariadení dieťaťa pripojených na internet.  

Geozóny Umožňujú rodičom nastaviť zóny a pošlú upozornenia, keď ich dieťa prekročí.

Jednoduché riadenie naprieč zariadeniami Android  

Majte všetko pod kontrolou z jedného miesta. 

Jedna rodina = jedna licencia Každá licencia je s účtom my.eset.com prepojená rovnakými údajmi pre detské aj rodičovské zariadenie. 
Portál navyše slúži ako centrum pre riadenie aplikácie a výpisy aktivít. 

Synchronizujte s my.eset.com Prezerajte si sumarizované výpisy aktivít a aktuálny stav zariadenia detí. Všetko na my.eset.com.  

Rodičovská časť aplikácie Rovnako ako cez my.eset.com, rodičovský režim vám umožňuje priamo riadiť všetky zariadenia dieťaťa 
priamo z vášho smartfónu.
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Stiahnite ESET Parental Control na 
zariadenia vášho dietata z obchodu 
Google Play.

Quick Start

Aktivujte aplikáciu na my.eset.com. 

Nemáte účet na my.eset.com? 
Nič to, jeho založenie je jednoduché.

E-mail

Heslo

Vytvoriť účet?

Aktivovať

Prihláste sa do účtu na 
my.eset.com

alebo

...stiahnite si ESET Parental 
Control na vaše zariadenie
a nainštalujte ho v rodičovskom 
režime.

Potom môžete riadiť bezpečnosť 
vašich detí a dostávať reporty
a upozornenia z ich zariadení. 

Stiahnite ESET Parental Control na 
zariadenia vášho dietata z obchodu 
Google Play.

Quick Start

Aktivujte aplikáciu na my.eset.com. 

Nemáte účet na my.eset.com? 
Nič to, jeho založenie je jednoduché.

E-mail

Heslo

Vytvoriť účet?

Aktivovať

Prihláste sa do účtu na 
my.eset.com

alebo

...stiahnite si ESET Parental 
Control na vaše zariadenie
a nainštalujte ho v rodičovskom 
režime.

Potom môžete riadiť bezpečnosť 
vašich detí a dostávať reporty
a upozornenia z ich zariadení. 

Stiahnite a aktivujte 

Riaďte zabezpečenie vašich detí 

Rýchly štart


