PARA ANDROID

Proteja seus filhos na web
Conte com os recursos que ajudam a proteger as crianças de conteúdo online inapropriado.

PARA ANDROID
ESET Parental Control para Android
resguarda as crianças que usam
smartphones e tablets de uma maneira
amigável. Proteja seus filhos de conteúdos
on-line inadequados ou ofensivos,
bloqueando completamente o acesso a
categorias de sites selecionados. É possível
apenas permitir visitas a websites infantis,
e, quando solicitado, desbloquear um
aplicativo ou site, anteriormente banido.
Além disso, os pais podem controlar o
tempo usado em aplicativos e jogos ou
bloquear aplicativos inadequados por
completo com base no nível de maturidade
do seu filho. Em emergências, o
responsável pode localizar a criança com
base no dispositivo conectado à Internet.

Vigilância da Web

O aplicativo bloqueia automaticamente categorias de sites pré-definidos, como os de conteúdo adulto
ou ofensivo, baseadas na idade da criança. Você pode decidir bloquear categorias adicionais ou endereços
de sites específicos (URLs).

Modo de monitoramento
de sites

Não quer bloquear o conteúdo de imediato? Ative o modo de monitoramento e receba relatórios sobre
os sites visitados pela criança.

NÃO DISPONÍVEL NA VERSÃO BETA

Automaticamente protege contra sites maliciosos que tentam adquirir suas informações confidenciais
- nomes de usuário, senhas, informações bancárias ou detalhes de cartão de crédito.

Relatórios

Fornece um resumo detalhado do uso do dispositivos e atividades online dos seu filhos nos últimos 30 dias.

Saiba quais aplicativos seus filhos usam e quando
O recurso de uso do aplicativo ajuda a decidir como seus filhos passarão o tempo usando um smartphone ou tablet Android.

Vigilância automática
do Aplicativo

Bloqueia automaticamente os aplicativos inadequados com base no nível de maturidade definido pela
Google Play Store.

Controle de aplicativos
baseados no tempo

Define o tempo máximo de uso para cada dia da semana, proibindo o acesso a aplicativos não essenciais
e a utilização do dispositivo em horas específicas - como durante a hora de dormir ou de estudar.

Modo de monitoramento
de Aplicativos

Alterna para o modo de monitoramento de aplicativos de categorias específicas, quando você não deseja
bloquear automaticamente as categorias dos aplicativos baseados no Parental Control ESET para Android.

Comunicação bidirecional
Solicitação de
desbloqueio

Seu filho pode solicitar o acesso para sites ou aplicativos específicos, diretamente da tela de bloqueio.
Os pais receberão a notificação por e-mail, através do aplicativo (no modo parental) ou via my.eset.com.

A interface para crianças
no aplicativo

Ao clicar sobre o ícone do aplicativo, a criança poderá verificar a situação atual - quanto tempo resta para
jogar, assim como, o que está sendo monitorado em seu dispositivo .

Mensagem dos pais

Contate as crianças enviando uma mensagem na tela de seu dispositivo móvel. Elas devem reconhecer
que leram e entenderam a mensagem antes de continuarem a usar o dispositivo.

NÃO DISPONÍVEL NA VERSÃO BETA

Localizador de criança

Verifique a atual localização da criança em qualquer momento através do my.eset.com. Este recurso
exibe a localização de todos os dispositivos ligados à Internet.

Gerencie facilmente o Controle dos Pais em todos
os dispositivos Android.
Uma família = Uma licença

Cada licença está relacionada em uma conta no my.eset.com, com as mesmas credenciais usadas para
ativar o aplicativo em todos os dispositivos das crianças e dos pais. Além disso, o portal serve como uma
plataforma para gerenciar o aplicativo e relatórios.

Sincronização com
my.eset.com

Veja os relatórios resumidos e o status atual dos perfis e dispositivos de todas as crianças em my.eset.com.

A interface para adultos

Similar ao my.eset.com, a interface para adultos permite gerenciar, através de seu smartphone, todos
os perfis das crianças através de seus dispositivos protegidos pelo Controle dos Pais ESET para Android.
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Ínicio Rápido

E-mail
Password

Activate
Create account?

Baixe ESET Parental Control para
dispositivos de seus filhos no
Google Play Store.

Ative o aplicativo usando o seu login my.eset.com.
Não tem um? Não há problema - você será guiado através do
processo após Inscrever-se.

... acesse sua conta em
my.eset.com em seu
computador.

ou

Para gerenciar a segurança de suas crianças,
através de alertas e relatórios dos dispositivos
de seus filhos ...

... baixe ESET Controle do Pais
Através do seu dispositivo móvel
e instale-o em modo pais.

