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Paraben Porn Detection Stick

Porn Detection Stick został stworzony do skanowania wszystkich obrazów i plików wideo na komputerze w poszukiwaniu

niedozwolonych zdjęć. To prawie niemożliwe, aby utrzymać potencjalny komputer podłączony do internetu czysty od

pornografii, nawet z programów, które są zaprojektowane w ten sposób, aby uniemożliwić dostęp do treści pornograficznych.

Porn Detection Stick nie tylko skanuje system w poszukiwaniu pornografii, pozwala bezpiecznie wytrzeć wszelkie znalezione

zdjęcia i filmy na zawsze, w wyniku czego jest to nieodwracalne. Porn Detection Stick skanuje także pliki, usunięte dane,

historie internetowa i pliki ZIP, więc nie ma możliwości ukrycia niewłaściwego działania.

Przegląd produktu:

Porn Detection Stick jest niemal bezbłędny eliminując do 99% zdjęć. Jest również bardzo prosty w użytkowaniu. Podłącz go

do portu USB, uruchom odpowiednie oprogramowanie, wybierz miejsce, w którym ma się odbyć skanowanie i pozwól mu

działać. Bardzo szybko ujrzysz napływające rezultaty. Następnie możesz zobaczyć wyniki, dzięki czemu możesz tworzyć

własne ustalenia co do tego, czy obrazy są podejrzane i mają charakter pornograficzny. Możesz nawet rozmazać wyniki, więc

nie jesteś poddany nielegalnej zawartości.

Funkcje:

 Działa bezpośrednio z nośnika USB

 Skanuje zdjęcia i wideo

 Skuteczność do 99 %

 Usuwa znalezione treści pornograficzne na zawsze

 Zaciera wyniki

 Skanuje według nagłówków plików w celu lepszej skuteczności

 Skanuje pamięci flash i inne nośniki

 Regulowana czułość

 Skanuje historie Internet Explorer

 Skanuje historie Firefox

 Skanuje skasowane pliki

Specjalna Wersja Dla Organów Ścigania:

 Oblicza wartość hash nabytych obrazów

 Dodaje dziennik audytu

 Eliminuje wszystkie zdolności wycierania

 Nie instaluje programu by zapamiętać komputer

Wymagania:

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/paraben-porn-detection-stick-p2099


 Działa na nośnikach sformatowanych jako FAT lub NTFS

 Kompatybilność Systemu: Windows XP, Windows 7 lub Windows 8

Produkt dostępny wyłącznie na specjalne zamówienie po przedpłacie lub po otrzymaniu oficjalnego zamówienia

ze strony instytucji rządowej. Czas realizacji około 14 dni podawany indywidualnie po wcześniejszym

uzgodnieniu
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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