Kaspersky dla biznesu

Kaspersky Safe Kids
„Pracownia komputerowa”
Ochrona dzieci korzystających z urządzeń szkolnych.

NOWOCZESNE DZIECI POTRZEBUJĄ
OPIEKI NOWEJ GENERACJI
Internet może być potężnym narzędziem edukacyjnym dla każdego dziecka
.
- pod warunkiem, że będziesz
umiał zabezpieczyć je przed cyberzagrożeniami
Z badań Kaspersky Lab wynika, że ponad połowa
rodziców z Europy wskazała na wzrost liczby
zagrożeń online dotyczących ich dzieci, a jeden na
trzech rodziców przyznał, że nie jest w stanie
kontrolować tego, co jego dziecko widzi lub robi
w internecie.

KORZYŚCI POSIADANIA APLIKACJI
KASPERSKY SAFE KIDS:
BEZPIECZNE TREŚCI I APLIKACJE
Możesz z łatwością chronić dziecko przed
wyszukiwaniem i uzyskiwaniem dostępu do
nieodpowiednich stron oraz aplikacji. Masz
pewność, że dziecko widzi tylko treści,
które są odpowiednie dla jego wieku.

Dzisiejsza technologia, a także nieustanne połączenie
z nieskończenie wielkim światem, sprawiły,
że najtrudniejsze zajęcie na świecie — rodzicielstwo
— stało się jeszcze trudniejsze.
Zaskoczeniem jest również to, że nawet 70%
rodziców nie wie, że ich dzieci ukrywają przed nimi
potencjalnie szkodliwe aktywności w internecie.
Może to być na przykład styczność z nieodpowiednią
dla nich treścią, cybernękanie czy kontaktowanie się
z niewłaściwymi ludźmi.
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75% ankietowanych dzieci przyznało, że czułyby się
bezpieczniej, gdyby rozmawiały ze swoimi rodzicami
o niebezpieczeństwach, jakie czyhają w internecie.

YZM
TERROR
YCH
IT
B
A
Z
12

CO MOŻNA ZROBIĆ?
NADĄŻAJ ZA DZIECKIEM
Czasami trudno jest nadążyć ze zmieniającymi
się w czasie zainteresowaniami i emocjami
dziecka. Raport aktywności dostępny na portalu
My Kaspersky to łatwy sposób na zrozumienie
nowych pasji dziecka poprzez analizę wyników
wyszukiwania, regularnie odwiedzanych
stron oraz uruchamianych aplikacji. Narzędzie to
może także ostrzegać przed negatywnymi
zachowaniami dziecka, zanim staną się one
problemem.

Eksperci z Kaspersky Lab są przekonani, że ochrona
dzieci online wymaga wszechstronnego podejścia:
rodzice powinni rozmawiac z dziećmi na temat
bezpieczeństwa online, zapoznać je z regułami
bezpieczeństwa i naturalnie wykorzystywać
rozwiązania technologiczne.
Najważniejsze jest edukowanie i znalezienie właściwych narzędzi, które pomogą dzieciom zrozumieć
niebezpieczeństwa czyhające w Sieci. Należy także
sprawić, aby to dzieci pokazały nam, jak używać
pewnych stron. Chodzi o to, aby spełniać swoją rolę
nie tylko w życiu realnym, ale także wirtualnym.

NATYCHMIASTOWE OSTRZEŻENIA
Po zdefiniowaniu reguł dla cyfrowego świata
dziecka, będziesz otrzymywał natychmiastowe
powiadomienia, gdy tylko dziecko natknie się na
nieodpowiednie treści, wykona niedozwolone działania
lub znajdzie się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Warto także skorzystać z dostępnych narzędzi, które
mogą pomóc w monitorowaniu aktywności
internetowej dzieci, np. Kaspersky Safe Kids.
Narzędzia te nie śledzą każdej odwiedzanej strony ani
nie rejestrują każdej rozmowy na portalach
społecznościowych, lecz informują rodziców,
gdy dzieci zmierzają tam, gdzie być nie powinny.

CZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ I INTERNETU
Dziecko nie powinno być na stałe „przyklejone”
do urządzeń cyfrowych. Kaspersky Safe Kids pozwala
ustalać limity związane z czasem korzystania
z komputera, smartfona i internetu.

Zadanie to należy wykonać uczciwie: najlepiej,
aby chronione dziecko wiedziało o granicach
i konsekwencjach ich przekroczenia. W końcu dzieci
muszą dorosnąć, a więc nauczyć się brać
odpowiedzialność za swoje postępowanie.
Naszą rolą jako rodziców jest edukowanie ich.
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BEZPIECZNE MIEJSCE
Gdy zajdzie potrzeba odnalezienia dziecka, możesz
skorzystać z mapy, na której zobaczysz jego dokładną
lokalizację w czasie rzeczywistym. Ponadto, możesz
zdefiniować bezpieczny obszar - jeżeli dziecko go
opuści, automatycznie otrzymasz powiadomienie
poprzez wiadomość e-mail lub SMS.
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oraz Android
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Natychmiastowe
ostrzeżenia

BEZPIECZNA KOMUNIKACJA
Kaspersky Safe Kids pozwala kontrolować
komunikację cyfrową dziecka, łącznie
z połączeniami telefonicznymi i wiadomościami
tekstowymi (na urządzeniach z systemem Android)
oraz aktywnością na Facebooku. Dzięki temu
możesz trzymać rękę na pulsie i odpowiednio
szybko zareagować, zanim sytuacja wymknie się
spod kontroli

Kaspersky ®

Safe Kids

Łatwość
użytkowania

Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. | sprzedaz@kaspersky.pl | 801 000 215*, 22 206 59 50, 34 390 94 00
ul. Trawiasta 35, 04-607 Warszawa | www.kaspersky.pl
* - Wysokość opłaty dla Klienta naliczana jest zgodnie z cennikiem planu taryfowego linii abonenckiej operatora, z sieci którego wykonano połączenie.
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