


ESET Parental Control voor Android 
beschermt kinderen die gebruikmaken 
van smartphones en tablets op 
kindvriendelijke wijze. Het beschermt hen 
tegen ongepaste of schokkende online 
content, doordat de door u aangegeven 
website categorieën worden geblokkeerd. 

De vrije modus maakt het mogelijk om 
uw kind enkel te controleren op website 
bezoek, of om een verzoek in te willigen 
om een app te deblokkeren of een website 
die eerst verboden was. Bovendien houdt 
u controle over de hoeveelheid tijd die 
zij besteden aan apps of spelletjes, of 
blokkeer in één keer ongepaste applicaties 
gebaseerd op het niveau van het kind.

In geval van nood kunt u als ouder de 
locatie opvragen van het apparaat van 
uw kind, als deze verbonden is met het 
internet.

Verkrijgbaar als gratis en premium versie.

Bescherm uw kinderen op het web
Vertrouw op de volgende functies om u te helpen uw kinderen te beschermen tegen ongepaste online content.

Lijst van meest bezochte 
websites

Laat een lijst zien met de meest bezochte websites van de afgelopen week.

Webbeveiliging De app blokkeert automatisch vooraf ingestelde website categorieën, zoals 18+ of beledigende content, 
gebaseerd op de leeftijd van het kind. U kunt zelf bepalen om extra categorieën of specifieke websites 
(URLs) te blokkeren.

Toezicht modus voor websites Wilt u niet gelijk content blokkeren? Activeer de toezicht modus voor websites en ontvang rapporten 
waarin de websites staan die uw kind bezoekt. 

Rapporten Hier vindt u een gedetaileerd overzicht van het gebruik van elk apparaat van uw kind  en de online 
activiteiten van de laatste 30 dagen.

Weet wat voor apps uw kinderen gebruiken en wanneer
Onze app-gebruikers functies helpen u om een beslissing te maken bij het online gedrag van uw kinderen en hoe zij hun tijd spenderen 
wanneer zij gebuik maken van een Android smartphone of tablet.

Applicatiebescherming Blokkeert automatisch ongewenste applicaties gebaseerd op de Google Play content beoordeling.

Tijdslimiet app controle Stel een maximum tijdslimiet in voor de gegeven dag en verbied toegang tot de ‘plezier en games’ 
categorie gedurende specifieke tijden - zoals gedurende de nacht of tijdens schooltijd.

Toezicht modus voor apps Kies voor de toezicht modus voor apps categorie en specifieke apps wanneer u geen apps wilt blokkeren 
gebaseerd op de ESET Parental Control voor Android categorieën.
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Kindvriendelijke communicatie 
Geeft u de mogelijkheid om een open gesprek aan te gaan met uw kind en vertrouwen op te bouwen.

Kindvriendelijke interface 
en communicatie

Communicatie vindt plaats via een speciaal ontworpen kindvriendelijke interface, hierin wordt gebruik 
gemaakt van een respectvolle toon en uitgelegd wat er gebeurt en waarom. Wij geloven dat open 
communicatie hiervoor het beste is. Het kind bij wie de app geïnstalleerd is weet altijd dat er ouderlijke 
controle is over de online-activiteiten.

Deblokkeer verzoeken Uw kind kan een verzoek sturen om toegang te vragen tot specifieke apps of websites – direct vanuit het 
blokkeerscherm. De ouder ontvangt hierover een notificatie per e-mail, via de app (in ouder modus), of 
via my.eset.com.

Kinder kant van de app Wanneer uw kind op het icoon van de app klikt, zal uw kind zijn huidige status zien – hoeveel tijd er over 
is om spelletjes te spelen en ook wat er op dat moment in de gaten wordt gehouden.

Uw kinderen altijd bereikbaar
Bereik uw kind via het mobiele apparaat en maak u niet langer druk over waar uw kind is. 

Spoedbericht Contact uw kinderen via een bericht dat verstuurd wordt naar hun mobiele apparaat. Ze moeten 
vervolgens aangeven dat ze dit bericht hebben gelezen en begrepen voordat ze verder kunnen met het 
gebruik van hun mobiele apparaat.

Zoek uw kind Controleer de huidige locatie van uw kind via my.eset.com of door de app in ouder modus te zetten.  
Deze functie laat de locatie zien van alle apparaten van uw kinderen die verbonden zijn met het Internet. 

Beheer Parental Control op Android apparaten 
Regel alles vanuit één centrale plek − altijd op de hoogte wat er gebeurt en direct contact met uw kind. 

Één gezin = Één licentie Elke licentie is gelinkt met uw my.eset.com account, met dezelfde gegevens die u gebruikt heeft om de 
app te activeren op alle apparaten van uw kinderen en de ouders. Daarnaast fungeert de portal ook als 
hub voor het beheer van de app en rapporten.

Synchronisatie 
met my.eset.com

Bekijk de rapportage en de huidige status van de profielen en apparaten van de kinderen op my.eset.
com.

Ouder kant van de app Vergelijkbaar met my.eset.com, de ouder modus laat u direct via uw smartphone alle profielen en 
apparaten van uw kinderen zien die beschermt worden door ESET Parental Control voor Android.
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Download ESET Parental Control op 
de apparaten van uw kinderen uit 
de Google Play store.

Quick Start

Activeer de app door in te loggen op my.eset.com. 

Heeft u geen account? 
Dat is geen probleem – u wordt door het registratieproces geleid.

E-mail

Wachtwoord

Registreer

Activeer

Log met uw desktop pc in op 
uw account op my.eset.com.

of

...download ESET Parental 
Control op uw eigen apparaat 
en installeer de ouder modus.

Hierna, beheert u de veiligheid van 
uw kinderen, en ontvangt u alerts en 
rapporten van de apparaten van uw 
kinderen.
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