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kindvriendelijker internet
internet. Het Surfwijzer filter vormt een 'doorgeefluik'
opgevraagde webpagina's doorheen gaan. Dit 'doorgeefluik'
waar de opgevraag
controleerd vervolgens de inhoud van de opgevraagde pagina's.

gebruiken. U hoeft dus geen apart abonnement te nemen voor elke
computer! In het geval er inderdaad meerdere computers in uw gezin
worden gebruikt, dan bent u vrij om een keuze te maken welke
computer wel en welke computer geen filter gebruikt.

Hoe werkt het?
De voordelen

Waarom een internet filter
Als ouders doen we ons best bij de opvoeding van onze kinderen. Vanaf
de geboorte zijn we druk bezig om ze te begeleiden en te beschermen.
Grote zorg is voorkomen dat onze kinderen gevaar lopen. Zo houden
we bijvoorbeeld hun hand vast tijdens het oversteken van een weg.
Vreemd genoeg worden kinderen in de regel zonder begeleiding of
helpende hand los gelaten op de digitale snelweg. Vaak hebben ouders
geen tijd om mee te kijken of zijn zich niet bewust van de gevaren die
schuil gaan tijdens het internetten. Ouders die roepen: “Dat doet mijn
kind niet” realiseren zich niet dat veel ongewenste informatie
ongevraagd op het beeldscherm van hun kind verschijnt. Wist u
bijvoorbeeld dat 70% van alle websites over sex gaat? En dat 90% van
de ‘online kinderen’ wel eens een vervelende ervaring hebben
opgedaan tijdens het surfen en chatten? Heeft u tijd om samen met uw
kind het internet te verkennen en ze continue te behoeden voor
ongepaste websites? Het Surfwijzer internet filter helpt u hierbij!

Onze visie
Hou het leuk! Kinderen zijn nieuwsgierig en zouden gemotiveerd
moeten worden zichzelf te ontwikkelen. Wij zijn van mening dat,
wanneer er onverhoopt iets mis gaat tijdens het surfen op het internet,
een kindgerichte en vriendelijke aanpak beter werkt dan straffen. Om
die reden worden de ongepaste webpagina’s afgeschermd door een
webpagina van Surfwijzer. Deze pagina’s zijn kindvriendelijk,
geanimeerd en informatief en geven het kind niet het gevoel dat ze iets
verkeerd hebben gedaan.

Het product
Het Surfwijzer filter bestaat uit een eenvoudig te
installeren programma dat precies doet wat je
wilt zonder dat er
allerlei ingewikkelde
gebruikersinstellingen nodig zijn. Dit filter kunt u
op elke Windows PC binnen uw gezin gebruiken
en vormt direct na de installatie voor een

Surfwijzer voorkomt actief dat kinderen gevraagd of ongevraagd
geconfronteerd worden met informatie waar ze nog niet aan toe zijn.
Om deze functionaliteit te kunnen bieden gebruikt Surfwijzer een
verzameling (database) van compromitterende websites die sinds 2001
wordt bijgehouden. Deze verzameling bestaat op dit moment uit ruim
1 miljoen domeinen en webpagina’s. Domeinen en webpagin
webpagina’s die
niet bekend zijn, worden 'live' beoordeeld. Dit zorgt ervoor dat ook de
beruchte web
web-logs en discussiegroepen allemaal gefilterd kunnen
worden.
Voor dit 'live' beoordelen van webpagina’s die niet bekend zijn maakt
Surfwijzer gebruik van een 'punt
'punten systeem'. Elk woord heeft een eigen
waarde. Afhankelijk van de regelmaat waarop het woord wordt
gebruikt op een webpagina krijgt deze webpagina een eindscore. Aan
de hand van deze eindscore wordt een pagina wel of niet geblokkeerd.
Woorden hebben ieder afzonderlijk een eigen waarde. Extreme
scheldwoorden krijgen een hogere waarde dan bijvoorbeeld het woord
“Sukkel”.
Naast het zelfstandig bijhouden van de verzameling van domeinen en
webpagina’s bied
biedt Surfwijzer de abonnees de mogelijkheid om zelf
webpagina's aan te melden die ongeschikt
worden bevonden. Een panel bekijkt elke
aanmelding en zorgt voor passende
maatregelen. Surfwijzer streeft ernaar elke
aanmelding binnen 24 uur te beoordelen en te
indexeren. De abonnee ontvangt na de
beoordeling een email met daarin de
bevindingen en de genomen maatregelen.

De kosten
Het surfwijzer filter kunt u gratis en geheel vrijblijvend 14 dagen
uitproberen. Na het in gebruik nemen van het filter gaat de gratis
proefperiode van 14 dagen in. Tijdens deze proefperiode kunt u zelf
beoordelen of het filter voldoet aan uw verwachting. Na afloop van de
gratis proefperiode bepaalt u zelf of u het filter weer wilt verwijderen,
of de proefperiode wilt omzetten in een jaar abonnement. Surfwijzer
bied
biedt de filter service aan op basis van een prepaid abonnement.
Een jaar abonnement kost € 30,-. Na de betaling gaat uw
jaarabonnement in. Vlak voor het aflopen van het jaarabonnement
ontvangt u van ons een email met de vraag of u het abonnement weer
wilt verlengen. Als u hier geen gebruik van maakt stopt het
abonnement automatisch zonder verdere verplichtingen. U kunt het
filter naar keuze op een of meerdere computers binnen uw huisgezin

- Geen ingewikkelde gebruikers instellingen. Klik en klaar!
- Geen vertraging in de internet
interne snelheid.
- Het is mogelijk om alleen de PC van uw kind te voorzien van
het filter
- Het Surfwijzer filter werkt op elke internet verbinding,
ongeacht welke provider u heeft.

Chatten
Veel vaker dan volwassenen gebruiken kinderen
hun PC voor het onderhouden van sociale
contacten. Naast email is er ook een efficiënter
maar vooral directer communicatiemiddel het
zogenaamde Chatten. Chat programmatuur
zoals bijvoorbeeld MSN Messenger, ICQ, Yahoo
Messenger zijn populairder dan ooit te voren.
Kinderen gedragen zich online ongeremder en
vrijer. Via MSN durven ze tegenover vrienden
openhartiger over hun problemen te zijn dan
wanneer ze elkaar persoonlijk spreken, wat een
geweldige winst is. Keerzijde is dat ze ook
ongeremder zijn in hun uitlatingen waardoor er onderling sneller
irritatie ontstaat. Veel ouders zijn inmiddels door het chatgedrag van
hun kind bekend geworden met de term 'Digitaal Pesten'. In de
toekomstige versies
versie van het Surfwijzer filter wordt rekening gehouden
met deze ongewenste kant van het chatten en zal de PC voorzien van
het filter geen berichten kunnen versturen of ontvangen als de inhoud
van het bericht ongepast is.

Surfwijzer
ijzer voor School
Een goed
oed voorbeeld doet volgen!
volgen Zo kan een school eigenlijk niet
zonder internet filter. Om naamsbekendheid te krijgen voor ons
product bieden we het filter voor scholen gratis aan. In ruil voor het
gebruik informeert de school de ouders van leerlingen middels een
brief en schoolkrant.
schoolkrant Het filter is zeer eenvoudig te installeren in het
netwerk, leerkrachten
eerkrachten hoeven niet continue mee te kijken en door het
blokkeren van alle ongewenste informatie is er minder dataverkeer.
Wij informeren u graag
g
over de mogelijkheden en helpen indien nodig
met de installatie van het filter op het school netwerk.
Heeft u interesse? Laat het ons weten middels het contact formulier op
onze website www.surfwijzer.nl

