כרטיסיות פרופילים

 iKeeperמשתמשת בפרופילים בכדי לספק לך רמות שונות של הגנה על בני משפחה שונים.
במהלך ההתקנה הראשונה נוצר פרופיל ברירת המחדל ,שנקרא "המשפחה שלי".

כאשר תלחץ על אחת מכרטיסיות הפרופיל בכדי לעבור מפרופיל לפרופיל אחר כדי לשנות או
להתאים תצורות .כאשר תבחר כרטסת פרופיל מסוימת כל מסכי ההגדרות יציגו את הגדרות הפרופיל
הזה בלבד.

הוספת פרופיל
בכדי להוסיף פרופיל המותאם לאחד מבני המשפחה לחץ על "הוסף פרופיל".
לכל אחד מהפרופילים שתיצור ,יש להגדיר סיסמת ילד .סיסמה זו נדרשת בכדי להתחבר לפרופיל
מסוים ,ומגנה על הילדים הצעירים מחשיפה באינטרנט ,בצ'אט ,ושיתוף קבצים עם תוכן המתאים רק
לילדים גדולים יותר.
בצע את הפעולות הבאות כדי להוספת פרופיל:
.1

לחץ על "הוסף פרופיל" בחלק העליון של המסך

.2

בתיבה "שם" הקלד שם עבור הפרופיל החדש

.3

בשדה "סיסמה" הקלד את הסיסמה  .סיסמה זו תשמש להתחברות לפרופיל הספציפי
הזה .הסיסמה צריכה להיות באורך  4-11תווים.

.4

בחר פרופיל מומלץ שמתאים לצרכים בתיבת פרופיל מומלץ.

מסור לילדיך שלך את הסיסמאות האישיות שלהם.
ודא כי לאדם שאינו מורשה אין גישה לסיסמה של ילדך ,או שיוכל לנחש את הסיסמה של ילדך.

שינוי שם פרופיל
בכל עת ניתן לשנות את שם הפרופיל ,לרבות פרופיל "המשפחה שלי".
לשינוי שם פרופיל קיים בצע את הפעולות הבאות:
 .1לחץ על הכרטיסייה "הגדרות מתקדמות" בפינה השמאלית העליונה של המסך .
מסך "הגדרות פרופיל" יופיע

 .2תחת "ניהול פרופילים" לחץ על השורה עם השם של הפרופיל שברצונך לשנות
 .3לחץ על הקישור "שנה שם" .שם הפרופיל יופיע כעת כתיבת טקסט הניתנת לשינוי.
 .4הקלד את השם החדש בתיבת הטקסט .שם הפרופיל יכול להכיל עד  21תווים.
 .5הקש < >Enterבמקלדת והשם החדש ישמר

שינוי סיסמת ילד
בכל עת ניתן לשנות את סיסמת הילד.
לשינוי שם פרופיל קיים בצע את הפעולות הבאות:
 .1לחץ על הכרטיסייה "הגדרות מתקדמות" בפינה השמאלית העליונה של המסך  .מסך
"הגדרות פרופיל" יופיע

 .2תחת "ניהול פרופילים" לחץ על השורה עם השם של הפרופיל שברצונך לשנות
 .3לחץ על הקישור "שנה סיסמה" .הסיסמה תהפוך לתיבת טקסט
 .4החלף את הסיסמה הישנה עם סיסמה חדשה (הסיסמה חייבת להיות באורך  4-11תווים)
 .5הקש < >Enterבמקלדת .סיסמת הילד החדשה תשמר ותוצג בטבלה
 .6יידע את ילדך בסיסמה החדשה

הסרת פרופיל
בכדי להסיר פרופיל קיים בצע את הפעולות הבאות:
 .1לחץ על הכרטיסייה "הגדרות מתקדמות" בפינה השמאלית העליונה של המסך .
מסך "הגדרות פרופיל" יופיע

 .2תחת "ניהול פרופילים" לחץ על השורה עם השם של הפרופיל שברצונך להסיר
 .3לחץ על "הסר" .תופיע הודעה המבקשת אישור
 .4לחץ על "כן" בכדי להסיר את הסרת הפרופיל לצמיתות

שינוי פרופיל ברירת מחדל
פרופיל ברירת המחדל" ,המשפחה שלי" ,עולה בכל פעם שהמחשב מופעל.
הוא מגן על בני המשפחה שלך באופן אוטומטי עד שילדיך נכנסים לפרופילים האישיים שלהם.
ניתן לשנות את פרופיל ברירת המחדל ולהקים פרופיל ברירת מחדל חדש.
אנו ממליצים להשתמש בפרופיל מגביל ביותר כפרופיל ברירת המחדל שלך.
לדוגמא :יצרת  3פרופילים עבור המשפחה שלך:


ילדי חטיבת הביניים בגילאים 15-13



תיכוניסטים בגילאים 11-16



ילדי בית ספר יסודי בגילאים 12-7

אנו ממליצים להשתמש בפרופיל ילדי בית ספר יסודי כפרופיל ברירת המחדל.
שאם לא כן ,הילד הצעיר שלך עלול להיות חשוף לתוכני אינטרנט המתאימים לילדים בוגרים יותר.
בצע את הפעולות הבאות כדי לשנות את פרופיל ברירת המחדל שלך:
 .1לחץ על הכרטיסייה "הגדרות מתקדמות" בפינה השמאלית העליונה של המסך .
מסך "הגדרות פרופיל" יופיע

 .2תחת "ניהול פרופילים" בחר את הפרופיל אותו תרצה להפוך לברירת מחדל
 .3לחץ על "שנה פרופיל ברירת מחדל" .תופיע הודעה המבקשת אישור
 .4לחץ על "כן" בכדי לאשר את פרופיל ברירת המחדל החדש שלך .פרופיל ברירת המחדל
החדש יסומן כברירת מחדל .שינוי זה ישמר אוטומטית

 .1תפריט ניווט

תפריט דוחות פעילות


לחץ על דוח מסוכם כדי להציג סיכום של כל הפעילות ביום האחרון.



לחץ על דוח מפורט כדי להציג דוחות מפורטים אודות הגלישה באינטרנט ,פעילויות תוכנות
מסרים מידיים ותוכנות שיתוף קבצים.



לחץ על פייסבוק כדי להציג דוח פעילות של ילדיך בפייסבוק.

ניתן להציג דו"ח מפורט רק כאשר אתה מתחבר ישירות למחשב מוגן ,ולא באמצעות התחברות
מרחוק.

הגדרות


לחץ על הגדרת התראות כדי להגדיר האם ברצונכם לקבל התראות שימוש לרעה ובאיזה
אופן



לחץ על הגדרת דוחות כדי להגדיר את סוג ותדירות דוחות פעילות אותם תקבלו



לחץ על הוסף בן-משפחה כדי להוסיף פרופילים עבור בני משפחה נוספים



לחץ על הגדרות מתקדמות כדי לגשת לניהול פרופילים ,הגדרות המחשב ופקדים אחרים
אשר נחוצים במקרים נדירים .ראו חלק הגדרות מתקדמות להורים למידע נוסף על אפשרות
זו

