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Parental control
Parental Control adalah salah satu tool pada TIS yang sangat berguna untuk memblokir
kategori tertentu dari website atau situs. Ada beberapa keuntungan dari tool Parental
Control yang ada pada TIS, yaitu;
•

•
•

Menjaga anak – anak dari akses dan informasi ke situs yang berbahaya seperti
situs porno, informasi teroris, narkoba, dan situs lainnya yang tidak baik bagi
anak – anak.
Anda dapat menentukan waktu penggunakan akses internet di rumah bagi anak –
anak anda dengan mengatur schedule penggunaan internet dengan login tertentu.
Dapat Mencegah anak anda dari pemberian informasi pribadi seperti password,
nomor telepon ke website tertentu via chatting maupun via email.

1
Gambar menu pilihan
Parental control
Pastikan Parental
Control dalam
kondisi On

2
Setting:
Parental control dapat
membantu anda
dalam mengatur dan
bagaimana keluarga
anda mengunakan
internet.
Check list pada
Activate Parental
Control
Klik Add someone
untuk menambah user
yang akan di aktifkan
Parental controls.

3.
Tentukan user yang
mau di setting dengan
menekan tombol
Select kemudian
tekan OK.

4.
Gambar tampilan
user yang baru
ditambah. Anda bsia
menghapus user yang
baru ditambah
dengan menekan
tombol Delete
Untuk pengaturan
filter website tekan
tombol Medium
(“Teen”)

5.
Pilih jenis website
yang akan di filter
untuk user sesuai
dengan kebutuhan
anda

6.
Pilih Tab Web
Access Schedule
Untuk mengaktifkan
Centang Enable
Web Access
Schedule
Pengaturan ini untuk
mencegah akses ke
website pada jam
tertentu dan hari
yang ditentukan.

7.
Dengan
menggunakan mouse
pilih dan tentukan
kapan dan jam
berapa website yang
sudah diblock
dapat/tidak dapat di
akses.

8.
Data Protection
Mencegah dari
pengiriman
informasi pribadi
seperti password
untuk websites. Atau
beberapa obrolan
nomor telpon nama
sekolah dan lainlain. Maka aktifkan
dengan centang
Enable Data
Protection.
Isi pada list yang
telah di sediakan
atau membuat baru
dengan menekan
Create your own

9.
Anda juga bisa
menambah sendiri
website yang mau di
unblock dengan icon
di bawah Tabel
Action

10.
Tampilan pilihan
untuk menambah,
mengedit, atau
menghapus website
yang akan di
unblok/diizinkan
untuk menerima
informasi yang telah
di sortir pada menu
Data Protection

11.
Tentukan sendiri
website yang akan di
stor dengan cara
mengetiknya pada
add the address of a
website, atau dengan
mengambil dari
website yang
sebelumnya pernah
diakses.
Tekan tombol Ok
untuk mulai
mengaktifkan
parental control yang
telah dibuat
* Jika mengalami masalah pada saat pengaturan Parental Control Trend Micro Internet
Security, segera laporkan keluhan anda ke support@ampsecuretech.com.

