מבנה מסך התוכנה

פרופילים מומלצים
בפינה השמאלית העליונה של המסך ,תוכל לראות את הפרופיל המומלץ אשר משויך לפרופיל
המשתמש הנבחר .בחלק זה של המסך באפשרותך לבחור פרופילים מומלצים.

כדי לשנות את הגדרת הפרופיל הנבחר לתצורת פרופיל מומלץ שונה ,לחץ על המלבן הכחול עם החץ
ובחר פרופיל אחר מתוך רשימת הפרופילים המומלצים.

מסך סקירה
מסך הסקירה (דף הבית) מכיל את המידע החשוב ביותר עבור תצורת הפרופיל הנבחר.
מסך זה מאפשר לבצע שינויים בהגדרות העיקריות:


איזה מהתוכן התוכן לחסום או לאשר



איזו תוכנה לחסום או לאשר



מתי לאפשר לילדים להשתמש באינטרנט;



לשנות את הדוחות ואת הגדרות ההתראות

מה? איזה תוכן לחסום

בחלק זה ניתן לשנות את מצב העבודה בין מצב "חסום" למצב "אפשר" או ולבחור אילו קטגוריות
תוכן לאפשר או לחסום .בחר/י מצב "חסום" או מצב "אפשר" בהתאם לגיל הילד מוגן:
 .1מצב "אפשר" -כאשר מצב העבודה מוגדר "מצב אפשר" ,יוצגו הקטגוריות המאופשרות
לגלישה ,כאשר כל שאר התוכן יחסם לגלישה .תוכל/י לבחור להגביל את התוכן המאופשר
ידי ביטול הסימון של הקטגוריה הרצויה .לסיום לחץ/צי על "שמור שינויים"

לחץ על "אפשרויות תוכן נוספות" באם ברצונך לבצע התאמות מפורטות יותר של הגדרות התוכן

 .2מצב "חסום"-
כאשר מצב העבודה מוגדר " חסום" ,יוצגו הקטגוריות החסומות לגלישה ,כאשר כל שאר
התוכן מאופשר לגלישה .תוכל לבחור לשנות את התוכן שנחסם על ידי סימון או הסרת
הסימון של הקטגוריה הרצויה .לסיום לחץ על "שמור שינויים"

לחץ על "אפשרויות תוכן נוספות" באם ברצונך לבצע התאמות מפורטות יותר של הגדרות התוכן

היכן? היכן להגן
חלק זה מציג את רמת ההגנה עבור כל סוג של יישום.
 iKeeperמספקת רמות הגנה שונות בעת הגלישה באתרי אינטרנט ,בשימוש בתוכנות מסרים
מידיים ,בשימוש בתוכנות שיתוף קבצים ויישומים .כל רמת הגנה מיוצגת על ידי סמל.

שינוי רמת ההגנה
 iKeeperכוללת ארבעה מצבי פעולת עבודה ,הכוללים הגנה על המשפחה שלך בעת שימוש
באינטרנט .בכדי לשנות את רמת ההגנה עבור כל סוג של יישום ,לחץ/צי על המלבן אפור עם חץ
ובחר/י את ההגנה הנדרשת:


סנן iKeeper -מגנה על המשפחה שלך מפני אתרים בלתי הולמים ,צ'אטים בלתי רצויים
ושירותי שיתוף קבצים.



חסום הכל -הגישה לאתרים ,מסרים מידיים (צ'אט) ושירותי שיתוף הקבצים ( )P2Pחסומים
לחלוטין.



השגחה בלבד -הגישה לכל אתרי אינטרנט ,מסרים מידיים (צ'אט) שירותי שיתוף קבצים
מותרת .כל הפעילויות באינטרנט נרשמות וניתן לבדוק אותן .על ידי ההורים בכל עת.



אשר הכל iKeeper -כבויה .המשפחה שלך אינה מוגנת מפני סכנות האינטרנט.

בנוסף ,לוח זה מראה אם חיפוש הבטוח נאכף עבור מנועי החיפוש הגדולים ואתרי רשתות חברתיות
כגון  YouTube ,Bing, Yahoo ,Googleועוד .במידה ו"חיפוש בטוח" מופעל ,תוצאות החיפוש
המתאימות למבוגרים לא יוצגו עוד.

מתי? מתי לאפשר גישה לאינטרנט?
חלק זה עוסק בהגבלת זמן על הגישה לאינטרנט בימי חול ובסופי שבוע .באפשרותך להגדיר מתי
לאפשר גישה לאינטרנט ואת סך כל הזמן הכולל להגבלת זמן יומית .ההגדרה שנקבעה חלה על כל
סוגי היישומים.
לדוגמא :הגישה לאינטרנט מותרת בימי חול ,משעה  10:11עד  ,21:11אך לא יותר מ  3שעות ביום
ובסופי שבוע ,מ  0:11עד  ,21:11אך לא יותר מ  0שעות ביום.

באפשרותך לשנות את ההגדרות הבאות במסך :


זמן גישה מותר לשימוש באינטרנט



הגבלת זמן יומית בימי חול ובסופי שבוע



הגדרות מתקדמות יותר:


שנה את ימות השבוע -שינוי הימים הנחשבים ימי חול ואלה הנחשבים לסופי שבוע.



אפשרויות זמן נוספות -הגדרת זמן גישה לאינטרנט ,הגבלת הזמן לכל יום בשבוע,
הגדרת הגבלת זמן שונה עבור יישומים שונים

הגדרות דוחות והתראות
חלק זה מספק סקירה של הגדרות דוחות והתראות .כברירת מחדל.
 iKeeperשולחת דוח סיכום שבועי אודות פעילות ילדך .בנוסף ,שולחת התראות לדוא"ל במידה
וזוהתה פעילות שאינה רצויה על ידי בני המשפחה שלך.
בלוח זה באפשרותך לבחור שלא לקבל דוחות בדוא"ל כלל ,לשנות את תדירות הדיווחים בדוא"ל,
להגדיר דיווחים על בסיס יומי ,שבועי או חודשי.
הגדרות מתקדמות יותר:


באמצעות "אפשרויות דיווח נוספות" ניתן לשנות את סוג הדוחות שנשלחו (מסוכם או
מפורט) ,להגדיר יום מסוים בשבוע או בחודש עבור שליחת הדוחות ,להגדיר כתובת דוא"ל
לשליחת דוחות ולהחליט האם להגן על דוחות אלה באמצעות סיסמה.



באמצעות "אפשרויות התראה נוספות" ניתן להגדיר לאיזה כתובת דוא"ל ישלחו התראות
ולספק הוראות ספציפיות לגבי האירועים שאמורים לתת התראה מידית.

הסטטיסטיקה של היום
לוח זה מספק מידע בצורת סיכום יומי אודות הגישה לאינטרנט :כמה אתרי אינטרנט הותרו לגישה
ונצפו ,וכמה מהם נחסמו באחוזים.
ניתן ללחוץ על "אפשרויות דיווח נוספות" אם ברצונך לראות דוח מסכם או דוחות מפורטים אודות
הפעילויות של ילדיך.

קיצורי דרך
לוח זה מספק קיצורי דרך לביצוע פעולות נוספות



לחץ על "דוח פעילות פייסבוק" בכדי לצפות בדוח אודות פעילות ילדיך בפייסבוק.



לחץ על "שנה סיסמת הורה" בכדי לשנות את הסיסמה לניהול המערכת.



לחץ על "רשימת האתרים המותרים" בכדי לנהל את רשימת אתרי האינטרנט אותם אפשרת
או חסמת.



לחץ על "שנה סיסמת ילד" כדי להגיע לאזור ניהול פרופיל ,בו ניתן לשנות את הסיסמאות של
הילדים שלך.



לחץ על "הוסף כתובת כניסה חלופית" כדי להגדיר כתובת דוא"ל נוספת לכניסה וניהול
המערכת



לחץ על "התקן רישיונות חדשים" להתקנת  iKeeperעל מחשבים נוספים.

תפריט ניווט
תפריט הניווט מוצג בכל מסך בתוכנת  iKeeperומחולק לקטגוריות:
 .1הגנה כללית
 .2הגנה ממוקדת
 .3דוחות פעילות
 .4הגדרות

 .1הגנה כללית:


קטגוריות תוכן  -הגדרת מצב ההגנה וקטגוריות תוכן ספציפי שייחסמו או יאושרו.



מילות צ'אט  -הגדרת מילות צ'אט וביטויים וכדי להגן על מידע פרטי.



הגבלת זמן  -הגדרת זמן השימוש באינטרנט במהלך השבוע ובסופי שבוע

 .2הגנה ממוקדת:


אתרי אינטרנט  -הגדרת מצב ההגנה ומדיניות הגנה ספציפית באתר אינטרנט.



מסרים מידיים (צ'אט)  -הגדרת מצב ההגנה ומדיניות הגנה ספציפית בתוכנות
מסרים מידיים (צ'אט).



שיתוף קבצים – הגדרת מצב ההגנה ומדיניות הגנה ספציפית בתוכנות שיתוף
קבצים

 .3דוחות פעילות:


דוח מסוכם המציג סיכום של כל הפעילות ביום האחרון



דוח מפורט המציג דוחות מפורטים אודות הגלישה באינטרנט ,פעילויות תוכנות
מסרים מידיים ותוכנות שיתוף קבצים



כפתור פייסבוק מציג דוח פעילות של ילדיך בפייסבוק

 .4הגדרות:


הגדרת התראות  -החליטו האם ברצונכם לקבל התראות שימוש לרעה ובאיזה אופן



הגדרת דוחות  -הגדרת סוג ותדירות דוחות פעילות אותם תקבלו

 .5כלים:


הוסף בן-משפחה  -הוספת פרופילים עבור בני משפחה נוספים



הגדרות מתקדמות  -ניהול פרופילים ,הגדרות המחשב ופקדים אחרים אשר נחוצים
במקרים נדירים

פס מידע
פס-מידע מודיע להורים על סטטוס הרישיון הנוכחי ועשוי גם לשמש לשם פרסום הצעות מיוחדות
עבור המוצר.
לדוגמא :פס-מידע הבא מוצג במקרה שהורים רכשו את  iKeeperעם שני רישיונות ,בכדי להגן על
שני מחשבים ,אבל התקינו את התוכנה במחשב אחד בלבד.

לחץ/צי על הסתר! במידה ותרצי/י לסגור את פס-מידע

