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הביטחון שלך ברשת

ד לחקור ולפרוץ דרכים חדשות בכל תחומי החיים .אך כשם
האינטרנט מאפשר לנו לנהל תקשורת במגוון דרכים :ללמו ,
שניתן להשתמש באינטרנט למטרות חיוביות ,יש המנצלים אותו למטרות פוגעניות .קהל היעד שלהם הוא בעיקר ילדים
ונוער .גם אם הדור הצעיר נראה לנו לפעמים מתוחכם לגילו ומתקדם טכנולוגית ,היעדר ניסיון החיים שלו ,הופך אותו
לתמים ופגיע.

שירות "רשת ביטחון"

שירות "רשת ביטחון" מבית פיורסייט טכנולוגיות בע"מ ,דואג לביטחון ילדיכם ופועל לשמירה על גלישה בטוחה.
כל לקוחותינו מוזמנים ליהנות ,ללא תשלום ,מ"רשת ביטחון"  -שירות סינון תכנים באינטרנט .זהו מוצר הפועל לסינון
תכני מבוגרים ,שנאה ,אלימות ,הימורים ומשחקים אלימים .כל עוד תהיו מנויים על שירות האינטרנט של  018אקספון,
תזכו להגנת "רשת ביטחון" .השימוש בשירות "רשת ביטחון" הינו בכפוף לתנאי השירות בכתובת.www.018.co.il/rb :

שירות "רשת ביטחון פלטינום"

כדי להעניק לכם הגנה רחבה יות ,ר כזו התואמת את הצרכים הנפרדים של כל אחד ממשתמשי האינטרנט בבית ,אנו
מציעים לכם את שירות "רשת ביטחון פלטינום" ,אשר מציע לכם:
• ממשק משתמש להורה  -לשירות ממשק משתמש אינטרנטי בשפות עברית ,אנגלית ושפות נוספות .ממשק
זה מאפשר גישה מרחוק לשינוי הגדרות וצפייה בדו"חות מקוונים.
* דף הבית של הפורטל ( – )Overviewבדף הבית מרוכזות כל ההגדרות הבסיסיות וסטטיסטיקות חדשות
		 המציגות להורה בצורה מתומצתת ניסיונות לשימוש לא תקין.
• סינון תכנים מורחב  -התוכנה מבצעת סינון אתרים מתקדם במגוון קטגוריות :היכרויות ,צ'אטים ,סמים ,נשק,
אלכוהול וטבק ,משחקים מקוונים ,אתרי ילדים ,פורומים וכד'.
• חיפוש בטוח במנועי חיפוש שונים ,כגון YouTube ,Google ,Yahoo ,Bing :ועוד.
• הגנה מפני בריונות רשת  -סינון תקיפות מקוונות ,שמירה מפני פניות של פדופילים ברשתות חברתיות
(פייסבוק) ,חסימת תוכנות לשיתוף קבצים ( ,)P2Pצ'אטים ( )ICQ, ICR, Skypeותוכנות מסרים מיידיים (.)IM
• פרופילי שימוש אישיים לכל ילד – מאפשר להתאים מראש לכל בן משפחה לפי גילו את פרופיל השימוש
(מה מות ,ר מה אסור ומתי) המתאים לו.
• ניהול זמן לשימוש באינטרנט  -הגדרת זמני השימוש באינטרנט לכל ילד בנפרד והגבלת כמות שעות גלישה
יומית לכל פרופיל ,כמו כן ניתן להגביל את זמן הגלישה עבור כל פלטפורמה בנפרד (.)Web, Chat File-sharing
• דו"חות דוא"ל  -הדגשת החלקים המומלצים לסקירת ההורים בדו"חות צ'אט ו .Web-דו"חות מפורטים עד רמת
העמוד אליו נכנס כל גולש המגיעים ישירות לתיבת הדוא"ל של ההורה מדי יום ,שבוע ,או חודש ע"פ בחירתו.
• התראות מיידיות – ניתן לקבל לפי הגדרותי ,ך התראות על שימוש ילדיך או כנגד ילדיך במילים פוגעניות בצ'אט,
ניסיונות להיכנס לאתרים פוגעניים ,ניסיונות לעקוף את הרשאות השימוש ,או ניסיונות להסרת קבצי התוכנה ועוד.
ניסיון לשינוי סיסמה ,ניסיון להיכנס לפורטל ,ניסיון להשתמש בתוכנות לשיתוף קבצים (כאשר חסום) והתראה כאשר
המוצר לא פעיל לפרק זמן ממושך (אם אין תגובה מהתוכנה ב 36-השעות האחרונות).
• ניטור פעילות ה - facebook-דו"חות להורים המאפשרים צפייה בלבד בפעילות הילד בפייסבוק או ביצוע חסימה.
* חברים  -כל החברים של הילד מנוטרים ,חברים חשודים מודגשים בדו"חות.
* חדשות ( - )feedsכל החדשות בפרופיל הילד נרשמות במערכת ,על מנת לאפשר מעקב אחר
		 פעילותו בפייסבוק.
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רגיל

תכונה

פלטינום

סינון אינטרנט בסיסי  -חסימת חומרים למבוגרים ,שנאה ,אלימות ,משחקים אלימים
והימורים.
סינון אתרים מתקדם  -חסימת אתרי היכרויות ,צ’אטים ,סמים ,נשק ,אלכוהול וטבק,
משחקים מקוונים ,פורומים וכד’.
פרופילים אישיים עבור כל אחד מבני המשפחה
הגנה בפני בריונות ברשת  -הגנה על ילדיך מפני תקיפות מקוונות.
הגנה בפייסבוק – נטר את פעילות ילדיך והחברים שלהם בפייסבוק.
השגח וסנן שירותי צ’אט  -שמירה על פדופילים הרחק מילדיך.
ניהול זמן לשימוש באינטרנט  -הגדרת זמינות האינטרנט לכל אחד מילדיך
וכמות הזמן אותה הוא רשאי לבלות ביום באינטרנט ,הגבלת זמן הגלישה עבור כל
פלטפורמה בנפרד.
דו”חות דוא”ל בסיסיים  -רישום אתרי אינטרנט עבור  24שעות אחרונות.
דו”חות דוא”ל מתקדמים  -רישום גלישה באתרים וצ’אטים עד  30יום.

חיפוש בטוח  -במנועי חיפוש שונים ,כגון YouTube ,Google ,Yahoo ,Bing :ועוד.
חסימת שיתוף קבצים  - P2Pחסימת שיתוף של תוכן בלתי חוקי.
התראות מיידיות בסיסיות  -שליחת התראות על הפרות אבטחה.
התראות מיידיות מתקדמות – שליחת התראות כאשר התגלו סכנות בעת השימוש
בצ'אט באינטרנט.
הגנת פרטיות  -הגנה על מידע פרטי ,מספרי טלפון ,כתובות וכד’.
רשימות אישיות  -ניהול אתרים ,מילים בצ'אטים וניהול אנשי קשר לשימוש בצ'אטים.
אפשרות מעקב בלבד  -רישום כל הפעילויות באינטרנט ,עפ”י משתמש ,ללא אכיפת
הגבלות כלשהן.

השימוש ב"רשת ביטחון פלטינום" כפוף לתנאי השירות בכתובת:

.www.018.co.il/rbp

לקוחות  018אקספון מוזמנים ליהנות מחודש ניסיון חינם של שירות "רשת ביטחון פלטינום"
בכדי להתרשם מקרוב מאיכות ההגנה שהוא מעניק ומיתרונות השימוש בו.
בסיום חודש ההתנסות תחוייבו בעלות השירות החודשית בסך ( ₪ 9.90כולל מע"מ) .החברה תהיה רשאית
להצמיד את מחיר שירות "רשת ביטחון פלטינום" למדד לפי הוראות רישיונה ולפי החוק.

שעות פעילות המוקד :ימים א'–ה'  ,22:00-8:00בימי ו' וערבי חג .13:30-8:00

החיוג לשירות הלקוחות  *0018הינו בעלות של שיחה מפוצלת.
במחזור החיוב הראשון וכן בחודש ההתנתקות ,עבור שירות "רשת ביטחון
פלטינום" התשלום החודשי יתבצע באופן יחסי.
העלות החודשית המצוינת היא לחיבור מחשב יחיד לשירות "רשת ביטחון פלטינום".
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