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Základní antivirová ochrana  
PC nebo notebooku



Pomocí následujících funkcí 
je možné poslat na zařízení 
zprávu, která se objeví na 
obrazovce, a lokalizovat polohu 
kontrolo-vaného mobilu nebo 
tabletu.

Umělá inteligence, strojové učení  
a cloudový reputační systém 
jsou pouze některé z technologií, 
které ESET vyvíjí v 13 výzkumných 
centrech po celém světě.

Společnost ESET patří mezi 
průkopníky v bezpečnostním 
průmyslu. První antivirový 
program NOD32 byl uveden na 
trh již před více než třiceti lety, 
v roce 1987.

Dostupnost dětí kdykoli Moderní technologie Prověřená kvalita 

Níže uvedené funkce umožňují 
rodičům kontrolu nad tím, co a kdy 
děti na smartphonech a tabletech 
dělají.

Kontrola aplikací

Spolehněte se na funkce, které 
pomáhají chránit děti před ne-
vhodným obsahem na internetu.

Při hraní her a sledování filmů 
vás nebudou rušit vyskakovací 
informační okna.

Ochrana dětí na internetu Srozumitelná komunikace 
pro děti

ESET Parental Control® pro Android 
chrání děti při používání smartphonů 
a tabletů před nevhodným obsahem na 
internetu. Děti zároveň mohou požádat 
o zpřístupnění zakázané stránky nebo 
aplikace.  

Systémové požadavky • ESET Internet Security podporuje operační systémy Microsoft® Windows® 
10, 8.1, 8, 7, Vista a Windows Home Server 2011 (ve verzích Home Server není podporován Anti-Theft).
Produkt vyžaduje internetové připojení.

Copyright © 1992 – 2018 ESET, spol. s r. o. ESET, logo ESET, postava ESET android, NOD32, ESET 
Smart Security, SysInspector, ThreatSense, ThreatSense.Net, LiveGrid, logo LiveGrid a jiné uvedené 
produkty ESET, spol. s r. o., jsou registrované ochranné známky společnosti ESET, spol. s r. o. 
Ostatní zde uvedené společnosti nebo produkty mohou být registrovanými obchodními známkami 
svých vlastníků. Vyrobeno podle norem jakosti ISO 9001:2008. Windows® a logo Windows jsou 
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
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30+
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Ochrana dětí na internetu

Spolehněte se na funkce, které pomáhají chránit děti před nevhodným obsahem na internetu.

Seznam nejčastěji navštěvovaných 
domén

Zobrazuje údaje za posledních 7 dní.

Webový strážce Tato aplikace automaticky blokuje definované kategorie (např. obsah pro dospělé), v závislosti na věku dítěte.  
Je možné blokovat kategorie nebo konkrétní webové adresy.

Monitorovací režim 
pro webové stránky

V tomto režimu nedochází k blokování obsahu, rodiče ale mohou nahlížet do seznamu navštěvovaných stránek. 

Protokoly Obsahují detailní seznam online aktivit na sledovaných zařízeních za posledních 30 dnů.
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Kontrola aplikací

Níže uvedené funkce umožňují rodičům kontrolu nad tím, co a kdy děti na smartphonech a tabletech dělají.

Strážce aplikací Automaticky blokuje nevhodné aplikace na základě hodnocení Google Play.

Časová kontrola Umožňuje nastavit maximální dobu používání na den a zákaz přístupu do herní kategorie  
v konkrétní dobu (např. noc, škola).

Monitorovací režim  
pro aplikace

Po aktivaci tohoto režimu nedochází k automatickému blokování aplikací a jejich kategorií.

Okamžitá blokace V případě potřeby může rodič zablokovat aktivitu na zařízení. Dostupné zůstane pouze nouzové volání.

Srozumitelná komunikace pro děti

Veškerá komunikace v aplikaci je upřímná, přátelská a pro děti srozumitelná.

Přátelské prostředí a komunikace 
zaměřená na děti

Komunikace v programu probíhá pomocí speciálně navrženého prostředí, které je dostatečně srozumitelné i pro malé 
členy rodiny. Vždy jsou vysvětlené důvody prováděné aktivity.

Odblokování Z kontrolovaného zařízení je možné odeslat požadavek na odblokování konkrétní aplikace nebo webové stránky. 
Rodič obdrží upozornění na e-mail, do aplikace (rodičovský režim) nebo na my.eset.com.

Okamžité informace Po kliknutí na ikonu aplikace se zobrazí současný stav s informacemi o zbylém času na zábavu a o tom, co se na 
zařízení momentálně sleduje.

Dostupnost dětí kdykoli

Pomocí následujících funkcí je možné posílat na zařízení zprávu, která se objeví na obrazovce a lokalizovat polohu kontrolovaného  
mobilu nebo tabletu.

Lokalizace polohy Na my.eset.com nebo v aplikaci (rodičovský režim) je možné kdykoli zjistit polohu zařízení.  
Funkce zobrazí polohu mobilního zařízení připojeného k internetu. 

Lokalita s upozorněním Rodič může vytvořit bezpečné zóny, ve které se má dítě pohybovat. Pokud dítě do zóny opustí je rodič informován 
prostřednictvím aplikace nebo e-mailu.

Ochrana baterie Rodič může nastavit kritickou úroveň baterie, po které dojde k blokaci aplikací v kategorii hry a zábava.
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Stáhněte ESET Parental Control 
na zařízení vašeho dítěte 
z Google Play.

Rychlý průvodce

Aktivujte aplikaci pomocí přístupů na my.eset.com. 

Ještě ho nemáte? 
Žádný problém – vytvoříte ho během přihlašovacího procesu.

E-mail

Heslo

Vytvořit účet?

Aktivovat

Na počítači se přihlaste se 
na my.eset.com.

nebo

...stáhněte ESET Parental 
Control aplikaci na vaše 
vlastní zařízení  a nainstalujte 
ji v rodičovském režimu.

Nyní můžete spravovat požadovaná 
zařízení, dostávat upozornění 
a protokoly.

Stáhněte ESET Parental Control 
na zařízení vašeho dítěte 
z Google Play.

Rychlý průvodce

Aktivujte aplikaci pomocí přístupů na my.eset.com. 

Ještě ho nemáte? 
Žádný problém – vytvoříte ho během přihlašovacího procesu.

E-mail

Heslo

Vytvořit účet?

Aktivovat

Na počítači se přihlaste se 
na my.eset.com.

nebo

...stáhněte ESET Parental 
Control aplikaci na vaše 
vlastní zařízení  a nainstalujte 
ji v rodičovském režimu.

Nyní můžete spravovat požadovaná 
zařízení, dostávat upozornění 
a protokoly.

Stažení a aktivace

Nastavení

Quick Start

Snadná správa zařízení

Mobilní zařízení s rodičovskou kontrolou je možné spravovat z jednoho místa.

Jedna rodina = jedna licence Každá licence je propojena s účtem na my.eset.com (uživatelské jméno a heslo se používá i pro aktivaci aplikace na 
mobilních zařízeních), jež slouží jako úložiště všech informací z aplikace.

Synchronizace s my.eset.com Na my.eset.com se ukládají všechny protokoly a informace o stavu všech mobilních zařízení s aktivovanou 
rodičovskou kontrolou. 

Rodičovské prostředí Podobně jako přez my.eset.com i rodičovský režim umožňuje spravovat kontrolované zařízení přímo ze smartphonu.


