הורדה והתקנת התוכנה iKeeper
לאחר הרישום לשירות בבזק בינלאומי וקבלת קוד הפעלת מוצר ,הורד/י את התוכנה למחשב ובצע/י
התקנה.
במידה וקיימת תוכנת אנטי-וירוס על המחשב ,חובה לנטרלה לצורך התקנת תוכנת iKeeper

 .1לחץ/צי כאן להורדת התוכנה
 .2בהופעת החלון הבא לחץ/צי על "" / "Saveשמור"

 .3לאחר ההורדה ,סגור/י את כלל התוכניות הפועלות ברקע והפעל/י את קובץ ההתקנה

 .4במידה ומופיע חלון אזהרה ,לחץ/צי על "" / "Yesאישור"

 .5בשלב זה תתבצע הכנה להתקנה

 .6במסך הראשון של אשף ההתקנה בחר/י את שפת הממשק הזן/ני את כתובת המייל שניתנה
ברישום לשירות .לאחר מכן לחץ/צי על "אני מסכים .הבא"

 .7במסך פרטי חשבון יש להזין את הפרטים הבאים:
" סיסמת הורה " -סיסמה הנדרשת על מנת לצפות בדוחות גלישה מקוונים ובכדי לשנות
הגדרות או להסיר את התוכנה .על הסיסמה להכיל  4-11תווים.
" שם מחשב" -שם למחשב עליו יותקן ה . i-Keeper-פרט זה חשוב במקרה בו יותקן
 iKeeperעל יותר ממחשב אחד
" תיקיית יעד" -מיקום שמירת קובץ ההתקנה של ( iKeeperתיקיית יעד) .מומלץ להשאיר
את מיקום ברירת המחדל
" שאלה סודית" -יש לבחור שאלה סודית מהתפריט .התשובה לשאלה זו תעזור לך
לאחזר את סיסמת ההורה שלך במקרה שתשכח/י אותה
" תשובה סודית" -ענה/י על התשובה הסודית .ודא/י שבני משפחתך לא יוכלו לנחש
אותה בקלות.
 תחת כותרת " "PureSearchתוכל/י לבחור ב 2-אפשרויות:
 .aהחלפה של ספק החיפוש בדפדפן בספק החיפוש של יצרן התוכנה שנקרא
.PureSearch
 .bהגדרת עמוד החיפוש הבטוח ,עמוד  Googleמותאם  ,iKeeperכדף הבית.
להמשך לחץ/צי על "הבא"

 .8בשלב זה יתבצע תהליך ההתקנה .תהליך זה יארך מספר דקות

 .9לסיום ההתקנה בצע/י הפעלה מחדש למחשב

 .11לאחר הפעלה מחדש של המחשב תופיע הודעה " iKeeperמגנה כעת על משפחתך מפני
סכנות האינטרנט"

 .11אייקון של  iKeeperיופיע בשורת המשימות

במקרה ורכשת יותר מרישיון בודד ,תוכל כעת להתקין את  iKeeperבמחשבים נוספים

התקנה שנייה והתקנות נוספות
באמצעות  iKeeprתוכל להגן על מספר מחשבים בביתך .עליך להתקין את התוכנה על כל מחשב
עליו ברצונך להגן.
הגדרות התוכנה מועתקות באופן אוטומטי מתוך ההתקנה הראשונה שלך ,מה שהופך את
ההתקנה השנייה לקצרה יותר.
התקנה שניה והתקנות נוספות מוגנות על ידי סיסמה בכדי לוודא ששום אדם בלתי מורשה יוכל
לשנות את ההגדרות שלך.
ברשותך  2אפשרויות להתחלת ההתקנה השנייה  /התקנה נוספת:
 .1לחץ על הקישור להורדה שקיבלת במייל כדי להפעיל את ההתקנה או הכנס לiKeeper -
 2012דרך דף הבית של  .iKeeperלאחר ההתחברות למערכת תופנה למסך דף הבית.
 .2לחץ על ‘התקן רישיונות חדשים’ שנמצא בקיצורי דרך בפינה השמאלית התחתונה.
 .3במסך "ברוך הבא" הזן/ני את הפרטים הבאים:
 .aשפת ההתקנה
 .bכתובת הדוא"ל בה השתמשת בעת הרישום לשירות
לאחר קריאת תנאי השימוש לחץ/צי על "אני מסכים .הבא"

 .4במסך אימות יש להזין את הפרטים הבאים:
 סיסמת הורה
" שם מחשב" -שם למחשב עליו מותקן ה . i-Keeper-הדבר חשוב בעת צפייה בדוחות
מקוונים
" תיקיית יעד" -מיקום שמירת קובץ ההתקנה של  . iKeeperמומלץ להשאיר את מיקום
ברירת המחדל
להמשך לחץ/צי על "הבא"

 .5בסיום ההתקנה בצע/י הפעלה מחדש למחשב

 .6לאחר הפעלה מחדש של המחשב תופיע הודעה " iKeeperמגנה כעת על משפחתך מפני
סכנות האינטרנט"

 .7אייקון של  iKeeperיופיע בשורת המשימות

