آنتی ویروس ای اسکن موبایل سکیوریتی برای اندروید
مشخصات فنی
محصول آنتی ویروس ای اسکن برای موبایل قابل نصب و اجرا بر روی گوشیهای اندروید از ورژن  4.2به باال بوده و به کاربران آن امکاناتی
نظیر کنترل بر روی برنامه های نصب شده ،کنترل بر روی وب سایت ها و کنترل بر روی تماس ها و پیامک های ورودی و خروجی می دهد.
همچنین با فعال کردن قسمت ضد سرقت این آنتی ویروس قادر خواهید بود در صورت سرقت گوشی موبایل خود ،از طریق  GPSو اینترنت
گوشی را ردیابی کرده و پیدا کنید .به عالوه این محصول به شما این امکان را می دهد که در صورت گم شده گوشی موبایل و تعویض سیم
کارت کلیه اطالعات شخصی و خصوصی شما در داخل حافظه گوشی پاک شده و یا بالک شود.
توضیحات
قابلیت های این محصول عبارتند از :
 .1آنتی ویروس دقیق و سبک برای اسکن و پاک سازی فایل ها و برنامه های آلوده
 .4فیلتر کردن تماس ها و پیامک های مزاحم به دو صورت لیست سیاه و لیست سفید
I

لیست سیاه  :فقط بالک کردن شماره های موجود در لیست

II

لیست سفید  :بالک کردن تمام تماس ها به جز شماره های موجود در لیست

 .3گرفتن پشتیبان از اطالعات مخاطبین و پیامک های موجود در دستگاه
 .2کنترل کامل توسط والدین بر روی گوشی و تبلت ها
I

کنترل برنامه ها و بازی ها

 IIکنترل وب سایت ها
 .5امکانات ضد سرقت برای دستگاه
I

بالک کردن گوشی

II

پاک کردن کلیه اطالعات خصوصی

 IIIمحافظت از سیم کارت و اطالع رسانی در صورت تعویض سیم
 IVردیابی دستگاه از طریق GPS
 Vمحافظت از دستگاه در حالت قفل شده
 VIاعالم خطر و پخش آژیر در صورت مفقود شدن
 .6کنترل و اطالع رسانی میزان سطوح دسترسی نرم افزارها و بازیهای نصب شده بر روی دستگاه و میزان استفاده آنها از منابع دستگاه
 .7گزارش گیری از شرایط دستگاه و ارسال به پشتیبانی ای اسکن در صورت وجود هر گونه مشکل و یا ایراد در نرم افزار

امکانات ضد سرقت برای تلفن همراه یا تبلت
I

بالک کردن گوشی Block :

با فعال کردن این قابلیت ،ای اسکن در صورت گم شدن و یا دزدیده شدن گوشی با دریافت یک پیامک که حاوی دستور زیر می باشد
گوشی را بالک ( قفل ) خواهد کرد :
“ کد رمز “Lock:

کافیست از یک دستگاه دیگر دستور فوق را به شماره گوشی دزدیده یا مفقود شده پیامک کنید.
* منظور از کد رمز همان رمزی است که در هنگام ورود به برنامه ای اسکن از آن استفاده می کنید.
 IIپاک کردن اطالعات خصوصی Wipe Data :
ب ا ارسال دستور زیر از طریق پیامک به گوشی خود  ،در صورت مفقود شدن و یا به سرقت رفتن آن  ،ای اسکن بالفاصله اطالعات
خصوصی و محرمانه شما را که در این قسمت مشخص کرده اید پاک میکند.
“ کد رمز “Wipe:
 IIIمحافظت از سیم کارت و اطالع رسانی در صورت تعویض سیم Sim Watch :
با فعال شدن این قسمت از شما یک ایمیل و یک شماره تلفن جایگزین پرسیده می شود .این قابلیت به شما این امکان را میدهد که در
صورت تعویض شدن سیم کارت بر روی تلفن همراه یک ایمیل به ایمیل مشخص شده و یک پیامک به شماره همراه جایگزین مشخص
شده ارسال شود .این ایمیل و پیامک حاوی مشخصات  IMEIسیم کارت جدید و آدرس محلی است که سیم کارت در آنجا عوض شده
است .این آدرس بر روی  Google Mapقابل شناساییست.
 IVردیابی دستگاه از طریق GPS Find : GPS
با فعالسازی این قابلیت  ،در صورت مفقود یا دزدیده شدن تلفن همراهتان قادر خواهید بود با ارسال پیامکی به مشخصات زیر از محل
گوشی خود مطلع شوید .ای اسکن بالفاصله با دریافت این پیامک  GPSو  Wifiگوشی شما را فعال کرده و به شماره همراه و ایمیلی
که برای آن فعال کرده اید آدرس محل گوشی را ارسال می کند.
“ کد رمز “Locate:
 Vمحافظت از دستگاه در حالت قفل شده Lock watch :
این قابلیت جدید به شما این امکان را می دهد که در صورتی که قفل دستگاه شما بیش از دوبار اشتباه وارد شود از طریق دوربین جلوی
تلفن همراه از شخصی که این قفل را اشتباه وارد کرده است عکس انداخته و در آلبوم خود نگه دارد ،ضمن اینکه با فعال کردن  GPSو
 Wifiبه شماره همراه و ایمیلی که برای آن فعال کرده اید آدرس محل گوشی را همراه با عکس شخص ارسال می کند.
 VIاعالم خطر و پخش آژیر در صورت مفقود شدن Scream :
با فعالسازی این قابلیت  ،در صورت مفقود یا دزدیده شدن تلفن همراهتان قادر خواهید بود با ارسال پیامکی به مشخصات زیر صدای آژیر
گوشی همراه خود را فعال کنید و از محل آن مطلع شوید.
“کد رمز “Scream:
* در تمامی قابلیت های فوق تا زمانی که کد رمز بر روی دستگاه مفقود یا ربوده شده وارد نشود این قابلیت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

