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Úvod
eScan Mobile Security pro Android je uživatelsky přívětivý software, který chrání Vaše zařízení se systémem
Android před hrozbami, jako jsou viry a další malware. Tento software také obsahuje exkluzivní funkce, jako jsou
filtrování hovorů a SMS, opatření proti krádeži a osobní ochrana.
eScan Mobile Security pro Android Vám umožňuje sledovat lokaci Vašeho zařízení nebo spustit alarm v případě
ztráty nebo krádeže. Rodičovská kontrola poskytuje extra vrstvu ochrany díky blokování nechtěných aplikací či
internetových stránek. Se všemi nabízenými funkcemi, nasazuje eScan Mobile Security pro Android nové
standardy v oblasti ochrany i výkonu zařízení běžících na systému Android.

Možnosti eScan Mobile Security pro Android






Antivirová kontrola chrání vaše zařízení v reálném čase a také kontroluje nově instalované nebo
stahované aplikace.
Filtrování hovorů a SMS umožňuje filtraci příchozích hovorů a textových zpráv.
Záloha umožňuje vytvoření zálohy Vašich kontaktů a SMS zpráv na paměťovou kartu a chrání je pro
případ napadení virem nebo selhání mobilu.
Rodičovská kontrola zabezpečuje Vaše Android zařízení před neověřeným přístupem k libovolným
aplikacím nebo internetovým stránkám.
Opatření proti krádeži umožňuje dálkové blokování telefonu, vymazání všech osobních informací, zaslání
upozornění v případě změny SIM karty a také spuštění hlasitého alarmu v zařízení v případě ztráty nebo
krádeže.

Všechny funkce










Antivirus
Filtr hovorů a SMS
Záloha
Rodičovská kontrola
Opatření proti krádeži (Vylepšeno)
Poradce pro soukromí
Osobní ochrana (Novinka)
Dodatečná nastavení
eScan widgety (Novinka)
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Systémové požadavky
Před instalací se ujistěte, zda Vaše zařízení splňuje následující kritéria:
 Operační systém: Android 2.2 a vyšší
 Místo na disku: 10-15 MB
 Ostatní: Internetové připojení

Instalace
eScan Mobile Security pro Android lze nainstalovat na Vaše zařízení následovně:
 Pro instalaci české verze eScan Mobile Security navštivte naše stránky:
http://www.escanavtech.cz/domacnosti-male-kancelare/escan-mobile-security-pro-android/ a
klikněte na tlačítko „Stáhnout“, čímž se Vám stáhne soubor .apk.
 Uložte tento soubor na paměť vašeho zařízení nebo paměťovou kartu a klikněte na .apk soubor pro
instalaci.
NEBO
 Pokud chcete nainstalovat anglickou verzi navštivte Obchod Play, vyhledejte „eScan - Mobile Antivirus“
a stiskněte instalovat.

Funkce eScan Mobile Security pro Android
Antivirus
eScan Antivirus kontroluje Vaše zařízení v reálném čase a chrání jej před malwarem, trojskými koni a jinými
kyber hrozbami pro Váš chytrý telefon se systémem Android. Automaticky kontroluje všechny nově stažené a
instalované aplikace, čímž udržuje Vaše zařízení v bezpečí před nechtěnými infekcemi. Antivirus umožňuje
automatické a plánované kontroly. Umožňuje kontrolu celého zařízení, včetně všech uložených souborů na
interním i externím úložišti.
 Kontrola: Možnost provádění různých druhů kontrol, jako jsou kompletní kontrola, kontrola složek a
kontrola paměti. Zvolte si možnost, která odpovídá Vašim požadavkům.
 Aktualizace: Udržuje Vaše zařízení aktuální s nejnovějšími aktualizacemi antiviru.
 Nastavení: Úprava nastavení kontrol a aktualizací. S touto možností můžete nastavit plánované kontroly
i aktualizace.
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Filtr hovorů a SMS
Filtrování hovorů a SMS umožňuje filtrování příchozích hovorů a zpráv. Můžete si určit čísla, fráze, slova a klíčová
slova, která chcete povolit či zablokovat. Filtrování můžete spravovat pomocí následujících nastavení.
 Režim: Umožňuje nastavení režimu blokování na: vypnutí všech filtrů, seznam blokování (blacklist),
seznam povolení (whitelist), nebo nastavení obou seznamů.
 Seznam blokování (blacklist): Tato možnost blokuje všechny hovory a zprávy na ‚černé listině‘. Můžete
také přidat zástupný znak (%) pro blokování hovorů a SMS z konkrétních kategorií. Tato možnost je
aktivní pouze, pokud je režim nastaven na seznam blokování, nebo na oba seznamy.
 Seznam povolení (whitelist): Tato možnost povoluje všechny hovory a zprávy na ‚bílé listině‘. Můžete
také přidat zástupný znak (%) pro povolení hovorů a SMS z konkrétních kategorií. Tato možnost je
aktivní pouze, pokud je režim nastaven na seznam povolení, nebo na oba seznamy.

Záloha
Záloha umožňuje zálohu všech kontaktů a SMS do složky na paměťové kartě. V případě napadení virem nebo
selhání telefonu, jsou tak všechny Vaše důležité kontakty a informace chráněny. Dále je možné obnovit všechny
zálohované kontakty a SMS zpět z paměťové karty.

Rodičovská kontrola
Rodičovská kontrola poskytuje extra ochranu pro Vaše zařízení pomocí blokace nechtěných aplikací. Můžete
také blokovat přístup ke specifickým kategoriím internetových stránek.
 Režim: Tato možnost Vám umožňuje nastavit režim na vypnutí všech filtrů, blokování aplikací a
blokování stránek.
 Blokování aplikací: Tato možnost blokuje nebo povoluje přístup k aplikacím. Pokud je povoleno
blokování internetových stránek, nedovolí Vám přidat do zařízení prohlížeče třetích stran.
 Blokování internetových stránek: Tato možnost zobrazuje seznam přednastavených kategorií
internetových stránek, které jsou blokovány, a také zobrazuje kategorie stránek, které jsou povoleny.
Blokování internetových stránek je podporováno pouze při používání standardního Android prohlížeče.
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Opatření proti krádeži
Opatření proti krádeži poskytuje zabezpečení a zajišťuje kompletní ochranu Vašeho telefonu před neověřeným
přístupem v případě ztráty nebo krádeže. Opatření proti krádeži poskytuje možnosti, jako jsou blokování
zařízení, vymazání dat, ochrana SIM karty, ochrana zámku a alarm. Tyto funkce lze aktivovat zasláním SMS
příkazu na Váš ztracený či odcizený telefon.







Blokování zařízení: Zablokuje zařízení zasláním SMS příkazu ‚Lock:tajný_kód‘ v případě ztráty nebo
krádeže.
Vymazání dat: Smaže veškerá osobní data a informace ze zařízení, jakmile obdrží SMS příkaz
‚Wipe:tajný_kód‘.
Ochrana SIM karty: Umožňuje stopování mobilního zařízení zasláním SMS. Pokud dojde k výměně SIM
karty ve ztraceném či odcizeném zařízení, obdržíte email specifikující detaily o nové SIM kartě a lokaci.
GPS vyhledávání: Vyhledá Vaše zařízení v případě ztráty nebo krádeže po zaslání SMS příkazu
‚Locate:tajný_kód‘. Tato funkce Vám zašle souřadnice zařízení na alternativní tel. číslo.
Ochrana zámku: Vyfotí přední kamerou uživatele, který při snaze o odemknutí telefonu selže více než
dvakrát.
Alarm: Tato možnost spustí v zařízení hlasitý alarm po obdržení SMS příkazu ‚scream:tajný_kód‘.
Zadáním tajného kódu můžete zařízení odblokovat.

Ochrana soukromí
Zobrazuje kompletní seznam aplikací a jejich vyžadovaných oprávnění. Poskytuje Vám nepřetržitý dohled nad
úrovní zabezpečení jednotlivých aplikací. Například, pokud zvolíte možnost ‚Vaše lokace‘ ze seznamu možností
Ochrany soukromí, zobrazí se Vám seznam aplikací, které mají přístup k Vaší lokaci pomocí GPS či internetu.

Osobní ochrana
Tato možnost Vás ochrání a pomůže Vám uvědomit někoho ve Vaší blízkosti, pokud se dostanete do nouzové
situace a potřebujete pomoc. Zašle SOS zprávu společně s lokací Vašeho zařízení (zeměpisnou šířku a délku).

Dodatečná nastavení
Dodatečná nastavení zahrnují pokročilá nastavení aplikací, jako jsou změna tajného kódu, sdílení eScan aplikace,
zapínání a vypínání textových a zvukových upozornění, výpis hlášení, čištění a odinstalování eScanu.

Widgety
Umožňují rychlý přístup ke kontrole, aktualizaci, soupisům hovorů, stavu opatření proti krádeži a dále poskytuje
optimalizaci zařízení.
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