1. Wymagania techniczne do korzystania z oprogramowania Ochrona
Internetu
1.1. Windows
Ochrona Internetu (v.17.7) współpracuje z następującymi wersjami systemu operacyjnego
Windows:
 Windows 10 , roczne update’y lub nowsze
 Windows 8.1
 Windows 7 z SP1
(nie obsługuje tabletek ARM)
Wymagania systemowe:
 Procesor: 1 GHz lub szybszy
 Pamięć: 1 GB RAM (32-bit) lub 2 GB RAM (64-bit)
 Wolne miejsce na dysku: przynajmniej 600 MB
 Wymagane połączenie z Internetem w celu potwierdzenia subskrypcji i otrzymywania
aktualizacji
 Włączony Javascript musi być włączony w ustawieniach przeglądarki użytkownika
Obsługiwane przeglądarki:
 Edge (Windows 10), nie ma wsparcia dla rozszerzeń.
 Internet Explorer 11 (Windows 7 & 8.1).
 Chrome- 2 ostatnie aktualne wersje
 Firefox- 2 ostatnie aktualne wersje

1.2. MAC
Ochrona Internetu (17.7) współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi:
 macOS version 10.15 "Catalina"
 macOS version 10.14 "Mojave"
 macOS 10.13 (High Sierra)
Wymagania systemowe:
 Intel procesor
 250 MB wolnego miejsca na dysku
 Pamięć: 1 GB lub więcej
 Połączenie z Internetem jest wymagane w celu potwierdzenia subskrypcji i
otrzymywania aktualizacji.
Obsługiwane przeglądarki:




Chrome- 2 ostatnie aktualne wersje
Firefox- 2 ostatnie aktualne wersje
Safari

1.3. Smartfony i tablety
Ochrona Internetu (Android v. 17.8) współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi:
 Android 6.0 lub nowszy
 iOS (Ochrona Internetu v 17.6) 10-12.3
Wymagania systemowe:
 Android – co najmniej 75MB wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej, nie może być
zainstalowany na zewnętrznej karcie pamięci SD
 iOS – co najmniej 30 MB wolnego miejsca w pamięci
 Wymagane połączenie z Internetem w celu potwierdzenia subskrypcji i otrzymywania
aktualizacji

2. Dostępność funkcjonalności Ochrony Internetu na poszczególne
systemy operacyjne:
Windows

Android

MAC

iOS

Ochrona zdjęć, filmów oraz prywatnych plików przed kradzieżą lub
zniszczeniem

Opis

TAK

TAK

TAK

NIE

Ochrona przed programami wymuszającymi okup

TAK

TAK

TAK

NIE

Ochrona bankowości online zgodna z zaleceniami banków

TAK

TAK

NIE

TAK

Ochrona przed kradzieżą numeru karty kredytowej

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

Lokalizacja zagubionego telefonu, a w przypadku kradzieży możliwość
blokady lub usunięcia wszystkich swoich danych znajdujących się w
pamięci

NIE

TAK

NIE

NIE

Ochrona konta w mediach społecznościowych

TAK

TAK

NIE

NIE

Blokowanie dostępu do szkodliwych dla dzieci treści w internecie, takich
jak: treści pornograficzne, obrazujące przemoc, związane z hazardem,
czy też zachęcające i umożliwiające zdobycie narkotyków

TAK

TAK

TAK

TAK

Określenie limitu czasu, jaki dziecko spędza surfując w Internecie

TAK

TAK

NIE

NIE

Kontrola nad grami i aplikacjami, które Twoje dziecko instaluje na
urządzeniu

NIE

TAK

NIE

NIE

Lokalizacja urządzenia

NIE

TAK

NIE

NIE

Ochrona przed przejęciem Twoich kont w sklepach internetowych i
portalach społecznościowych
Pomoc w odnalezieniu telefonu, dzięki sygnałowi dźwiękowemu (nawet
w przypadku wyciszonego dźwięku)

3. Korzyści z Ochrony Internetu
1. Ochrona przed programami, które wymuszają okup
Ochrona Internetu dzięki ochronie przeglądania zabezpiecza przed złośliwymi
programami, które podszywając się pod organy administracji, takie jak policja czy
fikcyjne biura ds. cyberprzestępczości w Kancelarii Prezydenta RP mogą zablokować
Twój komputer, żądając okupu za zniesienie blokady. Nie masz wówczas żadnego
dostępu do swoich plików do czasu uiszczenia opłaty. Dzięki usłudze Ochrona Internetu
takie złośliwe oprogramowanie w ogóle nie ma szans na dostanie się do komputera.
2. Zabezpiecz komputer domowy tak, jak zabezpieczony jest Twój komputer służbowy
Twój służbowy komputer chroniony jest oprogramowaniem, które chroni przed
wirusami i zabezpiecza firmowe dane przed kradzieżą przez przestępców.
Oprogramowanie to z pewnością posiada zaawansowane funkcje, gdyż każda firma wie
jak ważna w dzisiejszych czasach jest ochrona wiedzy przechowywanej w komputerach.
Ochrona Internetu to najwyższej jakości program, który daje Ci takie same możliwości
na komputerze domowym. Chroń go przed szkodliwymi programami, a swoje zdjęcia,
filmy czy ważne dokumenty przed cyberkryminalistami.
3. Ograniczenie czasu, jaki dziecko może spędzać w Internecie.
Jeśli uważasz, że Twoje dziecko spędza zbyt dużo czasu przeglądają Internet bądź
grając w gry online, dzięki Ochronie Rodzicielskiej możesz sam decydować, ile godzin
dziennie może to robić. W ciągu minuty możesz w prosty sposób zaznaczyć , w jakich
dokładnie godzinach dziecko może łączyć się z siecią. W innych porach dnia np. kiedy
nikogo dorosłego nie ma w domu komputer nie połączy się z Internetem.
4. Ochrona bankowości online zgodna z zaleceniami banków.
Czy wiesz, że większość banków w pierwszej kolejności zalecają korzystanie z płatnych
programów antywirusowych podczas korzystania z bankowości online? Jest to
warunek, który trzeba spełnić aby móc odzyskać utracone środki finansowe. Ochrona
Internetu zapewnia Ci najwyższy poziom ochrony, który jest zgodny z zaleceniami
banków.
5. Nikt nie wykona w Twoim imieniu fałszywej transakcji w sklepie internetowym.
Ochrona Internetu zabezpiecza Cię przed przejęciem Twoich kont w sklepach
internetowych czy na Allegro przez cyberprzestępców. Możesz być spokojny – nikt w
Twoim imieniu nie dokona zakupów w sklepach, w których jesteś zarejestrowany. Nie
zmieni również Twoich ofert np. na mniej korzystne finansowo.
6. Chroń wspomnienia – nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do Twoich zdjęć i
filmów.
Ochrona Internetu chroni zdjęcia i filmy Twoich dzieci czy wnuków przed wpadnięciem
w niepowołane ręce lub utratą. Wbudowany antywirus oraz ochrona przed nieznanymi

jeszcze zagrożeniami dają Ci pewność, że wszystkie Twoje wspomnienia zgromadzone
na komputerze są chronione. Pliki nie zostaną zniszczone, zakodowane w celu
uzyskania za ich rozkodowanie opłaty a nawet przejęte w celu opublikowania lub
czerpania z ich dystrybucji korzyści.
7. Ochrona dzieci przed dostępem do treści pornograficznych i informacji o sposobach
zdobycia i zażywania narkotyków.
Obawiasz się, że Twoje dziecko może mieć dostęp do niewłaściwych lub wręcz
niebezpiecznych treści w Internecie? Z pomocą przychodzi funkcja kontroli
rodzicielskiej. Dzięki niej możesz zdefiniować, do jakich treści ma dostęp Twoje dziecko.
8. Ochrona przed kradzieżą numeru karty kredytowej.
Dzięki ochronie przed programami szpiegującymi i ochronie przeglądania numer Twojej
karty kredytowej jest niewidoczny dla przestępców. Ze spokojem możesz robić zakupy
online, rezerwować hotele czy kupować bilety lotnicze.
9. Kontrola nad grami, które dziecko instaluje na urządzeniach.
Dzięki Ochronie Rodzicielskiej możesz kontrolować, jakie gry i aplikacje instaluje Twoje
dziecko na tablecie. Masz pewność, że nie ma dostępu do wirtualnej przemocy, seksu
czy hazardu.
10. Kontroluj, jakie serwisy www przegląda Twoje dziecko.
Ochrona Rodzicielska zawarta w usłudze Ochrona Internetu pozwala Ci na wybór treści,
jakie może oglądać Twoje dziecko. Masz więc pewność, że nawet jeśli korzysta z
tabletu w swoim pokoju to nie odwiedza stron nieodpowiednich do jego wieku.
11. Chroń swoje urządzenie przed szkodliwym oprogramowaniem dzięki ochronie
przeglądania.
Chroń swój tablet przed wirusami, programami szpiegującymi i innymi złośliwymi
aplikacjami dzięki ochronie przeglądania. Masz pewność, że przeglądając witryny
internetowe żaden złośliwy program nie zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu i
nie ulegnie ono zniszczeniu.
12. Twoje loginy i hasła bankowości elektronicznej są bezpieczne.
Ochrona Internetu chroni Twój tablet przed oprogramowaniem szpiegującym, które
ma na celu kradzież Twoich danych logowania do serwisów bankowości elektronicznej.
Masz pewność, że nikt nie wykona żadnej płatności z Twojego konta online.

A przy zainstalowaniu na smartfonie
1. Pomoże w odnalezieniu zgubionego telefonu
Ochrona Internetu pomoże Ci w zlokalizowaniu zgubionego telefonu dzięki sygnałowi
dźwiękowemu. Nie będziesz musiał denerwować się, gdy telefon zniknie z Twojego
pola widzenia a dźwięk jest wyciszony. Dzięki funkcji odnajdywania zgubionego
urządzenia telefon zacznie dzwonić głośno a Ty łatwo go odnajdziesz.
2. Zlokalizuj swoje dziecko.
Dzięki naszemu rozwiązaniu z łatwością sprawdzisz, gdzie znajduje się telefon Twojego
dziecka.
3. Chroń swoje konto w mediach społecznościowych
Ochrona Internetu chroni Twoje konto na Facebooku przed kradzieżą danych, aby nikt
nie mógł w Twoim imieniu publikować postów czy zdjęć.
4. Kontroluj gry i aplikacje, które dziecko instaluje na swoim smartfonie
Obawiasz się, że Twoje dziecko może instalować gry, które wymagają dodatkowych
opłat? Ochrona Rodzicielska pozwala kontrolować, jakie oprogramowanie instalowane
jest na telefonie.

