סיסמאות iKeeper
 iKeeperכוללת מספר סוגים של סיסמאות שיעזרו לך לשמור על סביבה מאובטחת:


סיסמת הורה  -חובה להשתמש בסיסמה זו .הסיסמא משמשת להתחברות לiKeeper-
לצורך שינויי הגדרות ,הצגת דוחות והוספת פרופילים



סיסמת ילד  -סיסמה זו הינה חובה כאשר משתמשים במספר פרופילים .על הילד שלך
להשתמש בסיסמאות אלה בכדי לשנות את הגדרות המחשב בו משתמש



סיסמה לעקיפת אתרים  -סיסמה זו הינה אופציונלית .באפשרותך ליצור סיסמה זו למקרים
שתרצה לתת לילדים שלך לבצע עקיפת חסימה אתר/ים ,מבלי לתת להם את סיסמת ההורה
שלך.



סיסמה לדוחות -סיסמה זו היא אופציונלית .באפשרותך ליצור אותה לצורך פתיחת דוחות
בדוא"ל

סיסמת הורה
הגדרות תוכנת  iKeeperמוגנות על ידי סיסמה ההורה שלך שהגדרת במהלך ההתקנה .ניתן לשנות
את הסיסמה בכל עת.
וודא כי לאדם שאינו מורשה אין גישה לסיסמה ההורה שלך או יוכל לנחש אותה
שינוי סיסמת הורה
באפשרותך לשנות את סיסמת הורה בכל עת לאחר שההתקנה הושלמה.
 iKeeperתודיע לך במקרה שסיסמת ההורה שלך שונתה כדי לוודא שהשינוי נערך ביוזמת אדם
מורשה.
בצע את הפעולות הבאות בכדי לשנות את סיסמת ההורה שלך:
 .1הכנס למסך סקירה (דף הבית)
 .2לחץ על "שנה סיסמת הורה" מתוך אזור קיצורי דרך בחלק השמאלי התחתון של המסך.
 .3מסך שנה סיסמת הורה יופיע

 .4בשדה "סיסמת הורה חדשה" הזן סיסמה חדשה (על הסיסמה להיות באורך  4-11תווים)
 .5בשדה "אשר סיסמת הורה חדשה" הזן שוב את הסיסמה החדשה
 .6לחץ על " ."OKהסיסמה החדשה תשמר באופן מיידי

סיסמה לעקיפת אתרים
 iKeeperמאפשרת לך לעקוף אתרים חסומים באופן זמני ופשוט על ידי לחיצה על כפתור "עקוף את
החסימה" בדף החסימה של  .iKeeperתכונה זו מוגנת על ידי סיסמה.

למה צריך סיסמה לעקיפת אתרים?
ייתכן שיהיה עליך לעקוף אתר אינטרנט חסום כאשר הילדים שלך נמצאים לצידך.
במקרים אחרים ,יתכן שהילד שלך צריך לגשת לאתר חסום כאשר אתה לא בבית.
הגדרת סיסמה ייחודית לעקיפת אתר תאפשר לך לספק סיסמה שכזו לילדך ,תוך שמירה על סיסמה
ההורה שלך בטוחה .במקרים כאלה ,יהיה זה נבון לשנות את הסיסמה לעקיפת אתר מידית לאחר
מקרה שבו הילדים יודעים את הסיסמה.

הגדרה/שינוי של סיסמה לעקיפת אתרים
 .1לחץ על כפתור "אפשרויות מתקדמות" בפינה השמאלית העליונה של המסך

 .2מסך הגדרות פרופיל יופיע .לחץ על "הגדרות רשת" בתפריט הניווט מצד ימין

 .3תחת כותרת "אפשר עקיפת אתרים חסומים" בחר באפשרות "השתמש בסיסמה ייחודית
לעקיפת אתרים חסומים"

 .4הקלד את הסיסמה לעקיפה לשדה "סיסמה לעקיפה"
 .5אשר את הסיסמה
 .6לחץ על "שמור שינויים"

סיסמה לדוחות
בעזרת  iKeeperתוכל לקבל דוח בדוא"ל מדי יום ,שבוע או חודש .דוחות דוא"ל נשלחים
בתבנית טקסט רגיל ,או אם אתה מעדיף ,בפורמט  zipאשר מוגן על ידי סיסמה.
דוחות דוא"ל אשר מוגנים באמצעות סיסמה מומלצים במקרה שבו לילדים שלך יש גישה
לחשבון הדוא"ל שלך .כל שעליך לעשות הוא להגדיר סיסמה ייחודית לדוחות להגנה על
דוחות הדוא"ל שלך.
הגדר/שנה סיסמת דוחות
 .1לחץ על "הגדרת דוחות" בסרגל הניווט בצד הימני של המסך .מסך הגדרת דוחות יופיע
 .2תחת כותרת "סוג דוח" ,בחר באפשרות "הגן על הדוח באמצעות סיסמה" בכדי להפעיל
את השימוש בסיסמה

 .3בשדה "סיסמה" הזן את הסיסמה הרצויה (ורך הסיסמה צריך להיות בין  4-11תווים)
 .4אשר את הסיסמה
 .5לחץ על "שמור שינויים"

