Chráňte svoje deti na internete
Spoľahnite sa na funkcie, ktoré ochránia vaše deti pred nevhodným online obsahom.

Zoznam
najnavštevovanejších domén

Zobrazuje najnavštevovanejšie webové stránky za posledných 7 dní.

Webový strážca

Aplikácia na základe veku dieťaťa automaticky blokuje preddefinované kategórie webových stránok, ako
sú stránky určené pre dospelých či nevhodný obsah. Môžete zablokovať aj ďalšie kategórie alebo adresy
konkrétnych webových stránok (URL adresy).

V PREMIUM VERZII

ESET Parental Control pre Android s deťmi
komunikuje priateľským spôsobom a chráni
ich pri používaní smartfónov či tabletov.
Pred nevhodným či nebezpečným online
obsahom ich chráni úplným zablokovaním
prístupu k vybraným kategóriám webových
stránok. K dispozícii je aj voľnejší režim
ochrany, keď sa sledujú len návštevy
webových stránok, prípadne je na základe
žiadosti možné dieťaťu odblokovať
aplikáciu alebo stránku, ktorá bola predtým
zakázaná. Okrem toho je to užitočný nástroj
pre rodičov − môžu regulovať čas, ktorý
deti strávia používaním aplikácií či hraním
hier, a tiež úplne zablokovať nevhodné
aplikácie podľa úrovne vyspelosti dieťaťa.
V prípade núdze môžu rodičia zistiť polohu
dieťaťa vďaka jeho zariadeniu pripojenému
na internet.
Dostupné v bezplatnej aj premium verzii.

Bezpečné vyhľadávanie

Z obľúbených vyhľadávačov automaticky filtruje výsledky vyhľadávania a blokuje nevhodný obsah.

V PREMIUM VERZII

Reporty
V PREMIUM VERZII

Poskytujú podrobný prehľad o používaní zariadenia každého z vašich detí aj o ich online aktivitách
za posledných 30 dní.

Zistite kedy a aké aplikácie vaše deti používajú
Naše funkcie týkajúce sa používania aplikácií vám pomáhajú udržať kontrolu nad tým, ako deti trávia čas na svojich smartfónoch či tabletoch.

Strážca aplikácií

Automaticky blokuje nevhodné aplikácie na základe hodnotenia obsahu na Google Play a umožňuje
rodičom povoliť alebo zablokovať akékoľvek nainštalované aplikácie na diaľku z portálu ESET HOME
alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie ESET Parental Control v rodičovskom režime.

Obmedzenie času
používania aplikácií

Nastavte maximálny čas používania aplikácií pre daný deň a zakážte prístup k časovo obmedzeným
aplikáciám počas konkrétnych hodín, napríklad počas spánku alebo v škole.

Okamžité zablokovanie

Funkcia okamžite zablokuje vybrané aktivity na zariadení. Zablokovať môžete časovo obmedzené aplikácie,
prípadne všetky aplikácie (dostupné budú len núdzové volania).

Komunikácia prispôsobená detskému používateľovi
S deťmi môžete viesť úprimný rozhovor a vybudovať si tak medzi sebou dôveru.

Rozhranie a komunikácia
zameraná na dieťa

Komunikácia prebieha prostredníctvom špeciálne navrhnutého rozhrania, ktoré deťom priateľským tónom
vysvetľuje podstatu a príčiny aktivít v rámci aplikácie rodičovskej kontroly. Veríme v otvorenosť, a preto
dieťa, na ktorého zariadení je náš produkt nainštalovaný, vždy vie, ako je aplikácia nastavená.

Žiadosť o odblokovanie
prístupu

Dieťa môže odoslať žiadosť o povolenie prístupu ku konkrétnym aplikáciám či webovým stránkam, a to
priamo z obrazovky, kde sa ukázala informácia o zablokovaní. Rodič dostane upozornenie prostredníctvom
e‑mailu, priamo v aplikácii (v rodičovskom režime) alebo cez portál ESET HOME na stránke home.eset.com.

Detská časť aplikácie

Po otvorení aplikácie sa dieťaťu zobrazí aktuálny stav – uvidí čas zostávajúci na hranie hier, ako aj to, čo je
momentálne na jeho zariadení monitorované.

Skontaktujte sa s deťmi kedykoľvek
Spojte sa s dieťaťom prostredníctvom zariadenia a zistite, kde sa nachádza.

Ochrana pred vybitím batérie

Môžete nastaviť úroveň batérie, kedy zariadenie zablokuje všetky časovo obmedzené aplikácie s cieľom
šetriť batériu na dôležitejšie účely.

Zistenie polohy dieťaťa

Prostredníctvom portálu ESET HOME alebo aplikácie v rodičovskom režime môžete kedykoľvek skontrolovať
aktuálnu polohu dieťaťa. Táto funkcia zobrazuje polohu zariadení pripojených na internet. Rodičia môžu
skontrolovať polohu každého z detí v ich profiloch.

V PREMIUM VERZII

Geozóny
V PREMIUM VERZII

Táto funkcia umožňuje rodičom nastaviť zóny a odosiela im upozornenia zakaždým, keď dieťa dané zóny
prekročí.

Jednoduchá správa aplikácie na zariadeniach s Androidom
Majte všetko pod kontrolou z jedného miesta. Vďaka Parental Control vždy viete, čo sa deje a máte možnosť komunikovať s dieťaťom.

História aktivít

Hlavným cieľom Histórie aktivít je poskytnúť rodičom prehľad dôležitých zmien v pravidlách a nastaveniach.
Môžete skontrolovať všetky dôležité zmeny a zistiť, či dieťa menilo stanovené pravidlá zadaním
rodičovského kódu alebo použitím aplikácie na vašom zariadení, aby si napríklad navýšilo čas vyhradený
na hry.

Jedna rodina = jedna licencia

Každá licencia je prepojená s účtom ESET HOME, pričom na aktiváciu aplikácie na všetkých zariadeniach
detí aj rodičov sa používajú rovnaké prihlasovacie údaje. Portál navyše slúži ako centrum pre spravovanie
aplikácie a prehľad aktivít.

Synchronizácia
s ESET HOME

Na stránke home.eset.com si môžete prezrieť súhrnné reporty a aktuálny stav všetkých profilov a zariadení
detí.

Rodičovská časť aplikácie

Rodičia môžu jednoducho spravovať pravidlá, odpovedať na požiadavky dieťaťa a prezerať si všetky reporty
aktivít v mobilnej aplikácii ESET Parental Control nastavenej v rodičovskom režime. Portál ESET HOME je
možné používať aj na počítači alebo zariadení iPhone.
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Quick Start

Rýchly štart

Quick Start
Stiahnutie a aktivácia

E-mail
Heslo
E-mail
HesloAktivovať
Vytvoriť účet?

Aktivovať

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

Vytvoriť účet?

Aktivujte aplikáciu na ESET HOME.
Nemáte konto?
Nič
to, založenie
konta jena
jednoduché.
Aktivujte
aplikáciu
ESET HOME.
Nemáte konto?
Nič to, založenie konta je jednoduché.

Spravovanie ochrany vašich detí
Prihláste sa do účtu
na ESET HOME
Prihláste sa do účtu
na ESET HOME
alebo
alebo
...stiahnite si ESET Parental
Control na vaše zariadenie
a nainštalujte ho v rodičovskom
...stiahnite
si ESET Parental
režime.
Control na vaše zariadenie
a nainštalujte ho v rodičovskom
režime.

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

