Çocuklarınızı Ne Kadar Koruyabiliyorsunuz?
Günümüzde çocuklarınızı dış ortamlardaki tehlikelerden korumak amacıyla geliştirilen casus
telefon dinleme hizmeti sayesinde çocuğunuzun telefonunu takibe alarak izleyebilirsiniz.
Telefondaki çağrıların isimlerini, arama saatlerini öğrenebileceğiniz gibi Facebook ve Skype’de ki
konuşmaları da okuyabilirsiniz. Gelen ve giden tüm arama kayıtlarına ve telefon numaralarına
ulaşarak çocuğunuzun gün içinde kimlerle görüştüğünü öğrenebilirsiniz. Ayrıca gönderilen
mesajları, Maillere ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzun internet kullanımınu da takip edebileceğiniz casus
telefon dinleme hizmeti sayesinde çocuğunuzun ziyaret ettiği websitelerin URL’lerine
ulaşabilirsiniz. Hangi web siteyi hangi saatte ziyaret ettiğini öğrenebileceğiniz bu yöntem aynı
zamanda yer tespiti de yapmaktadır. İnternet bağlantısı olan telefonlarda çalışan bu yazılım
çocuğunuzun nerede olduğu hakkında size bilgi verir.
Hangi Telefon Modellerine Bu Uygulamayı Yükleyebilirim?
Takibe aldığınız telefonun bütün verilerine ulaşabilme imkanı tanıyan casus telefon izleme
proğramı sayesinde takip ettiğiniz telefondaki her çağrıyı ve aramayı görebilirsiniz. Arama yapılan
kişi telefona kayıtlı ise arama yapan kişinin ismini ve telefon numarasını öğrenebilirsiniz. Samsung,
İphone, HTC, LG ve Android telefonlarda çalışan bu yazılım aynı zamanda Android2.2+, İOS 4.3,
BlackBerry, akıllı telefon ve tabletlere de uyumlu olarak çalışmaktadır. Proğram için uygun olan
telefonlarda çalışan bu yazılımı cep proğramı aracılı ile kullanabilirsiniz. Günümüzde akıllı telefon
kullanımının yaygın olması uygulamanın daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına yardımcı
olmaktadır. Veri akışını başlatmak için yükleme yapılacak numarayı aramak yeterli olacaktır.
Casus Yazılım Özellikleri Nelerdir?
Çocuğunuzu, eşinizi, yaşlı kişileri ya da çalışan personellerinizi kontrol etmek amacıyla istediğiniz
numarayı takip edebilirsiniz. Takibe aldığınız telefonun bütün verilerine ulaşma imkanı sunan casus
yazılım proğramı çağrı, arama kayıtları, mesaj takibi, e- mail takibi, yer tespiti, internet kullanımı
takibi, Skype, Facebook takibi ve WhatsApp takibi gibi imkanlar sunmaktadır. Özellikle
günümüzde çocuğunuzun nerede kimlerle ne yaptığını merak eden ebeveynlerin tercih ettiği casus
yazılım proğramı sayesinde hem içiniz rahat edebilir hem de sorunları önceden çözebilirsiniz.
İnternet takibi sayesinde uygulama yapılan telefonun hangi websitelere girdiğini öğrenebilirsiniz.
Gelen çağrıların isim ve telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook gibi sosyal paylaşım
sitelerinde kimlerle konuştuğunu öğrenebilir, çocuğunuzun ya da yaşlı hasta kişilerin nerede
olduğunu öğrenebilirsiniz.

Silinen Mesajları veya Resimleri Görebilir Miyim?
Çocuğunuzu, eşinizi, çalışanlarınızı ya da yaşlı kişilerin nerede ve ne yaptığını öğrenme imkanı
sunan casus yazılım proğramı sayesinde proğram yüklenen telefondaki tüm çağrıları, konuşmaları,
mesajları öğrenebilirsiniz. Yer tespiti de yapan bu uygulama sayesinde merak ettiğiniz kişinin
nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Telefonda bulunan tüm uygulamaları görebilme imkanı sunan
casus yazılım proğramı telefonda silinerek gizlenmek istenen tüm mesajları ve resimleri de
görebilme fırsatı sunmaktadır. Ayrıca proğramın yüklendiği telefonu kullanan kişinin internette
hangi websiteye girdiğinin URL’lerini görebilirsiniz. Silinen tüm mesajları, e-mailleri ve arama
kayıtlarını görüp öğrenebilirsiniz. Ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı tüm bildirimleri ve
konuşmaları da okuyabilir, kişinin yaptığı herşeyden haberdar olabilirsiniz.
Telefon Görüşmelerini Dinleyebilir Miyim?
Takip ettiğiniz telefondaki her arama kaydını öğrenebileceğiniz gibi casus yazılım proğramı
sayesinde yapılan telefon konuşmalarını da dinleme imkanı sunmaktadır. Aranan ve gelen çağrıların
numaralarını öğrenebilme fırsatı sunan bu uygulama telefona kayıtlı kişi aranıyorsa bu kişinin adı
ve numarası, zamanı ve konuşma süresini öğrenebilmenize yardımcı olmaktadır. İnternet bağlantısı
kullandığınız sürece anında öğrenebileceğiniz bu uygulama sayesinde gelen ve gönderilen tüm
mesajları da görebilirsiniz. Ayrıca silinen tüm arama kayıtları mesajlar ve resimleri de görebilme
fırsatı sunan casus yazılım proğramı kişinin hangi websiteleri ne zaman ziyaret ettiğini de
göstermektedir. Telefon görüşmelerini dinleme imkanının yanı sıra kimlerle ne zaman
görüşüldüğünü de gösteren bu proğram sizi merakta kalmaktan kurtaracaktır.
Casus Telefon Nasıl Kullanılır?
İstediğiniz kişinin telefonla yaptığı tüm görüşmeleri, arama kayıtlarını, mesajlarını ve e- maillerini
öğrenebilme imkanı sunan casus yazılım proğramı izleme istenilen telefona yüklenerek
kullanılmaktadır. Bu proğram istenilen telefona 5-10 dakika fiziksel temas halinde olmanızla
birlikte yüklenmektedir. Proğram yüklendikten sonra yazılımda bulunan bilgilere istediğiniz zaman
kendi hesabınızdan bakarak öğrenebileceksiniz. Bu proğram sessiz bir şekilde çalışır. Takip edilen
kişiye herhangi bir bildirim gitmez. Bu nedenle takip edilen kişinin haber olmaz. Belli bir süre
sonra bilgi güncellemesine ihtiyaç duyulmadan otomatik olarak güncelleme yapan bu proğram
bilgileri sizin hesabınıza internet bağlantısını kullanarak aktardığından internet bağlantısını
kesintisiz olarak kullanmanız gereklidir. Arama kayıtları, gelen ve gönderilen mesajlar, yer tespiti
gibi birçok özelliği olan bu yazılım sayesinde çok rahat edeceksiniz.
Casus Yazılım Görünmez Olarak Mı Çalışır?
Takip ettiğiniz cihazda hiçbir ikon görünmeden sessiz bir şekilde çalışan casus yazılım proğramı
sayesinde eşinizi, çocuklarınızı ya da çalışanlarını rahatlıkla takip edebilirsiniz. Gizlilik modunda
çalışan casus yazılım görünmez olarak çalışmaktadır. Takip edilen kişiye herhangi bir bildirim
gitmediğinden kişinin haberi olmaz. Cihazda farklı isimler altında uygulama veri tabanında yer
almadığı için kullanıcının takip edildiğini fark etmesi imkansızdır. Pop-up mesajları ve giriş
kayıtları ana ekranda görünmez. Bu nedenle takip etmek istediğiniz kişinin telefonunda hiçbir
bildirim olmaz. Güvenle kullanabileceğiniz casus yazılım proğramı sayesinde ister eşinizi,
çocuklarınızı ister çalışanlarınızın kimlerle konuştuğunu, gelen ve gönderilen mesajları öğrenebilir
isterseniz yer tespiti de yapabilirsiniz.

Casus Yazılım Proğramı Nasıl Yüklenir?
Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde ister çocuklarınızı korumak maksadıyla ister çalışanlarınızı
takip etmek amacıyla casus yazılım proğramından faydalanarak kişinin yaptığı tüm arama
kayıtlarını ve mesajlarını öğrenebilirsiniz. Takip etmek istediğiniz kişinin telefonundaki tüm
çağrıları, gelen ve gönderilen mesajları, internette hangi web siteleri ziyaret ettiğini görebilirsiniz.
İsterseniz telefon konuşmalarını da dinleyebileceğiniz bu uygulama aynı zamanda yer tespitini de
kısa zamanda yapmaktadır. Casus yazılım proğramı telefona çok kısa sürede yüklenmektedir.
Ödemeyi yaptıktan sonra size onay bilgisinin olduğu bir mail gönderilecektir. Bu bilgiler sayesinde
hesabınıza giriş yapabilir böylece anında öğrenmek istediğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Sessiz
bir şekilde çalışan bu uygulama takip edilen telefonda hiçbir ikon göstermediği için kişi izlendiğini
fark etmez.
İzlenen Cihazdan Gelen Bilgi Akışını Nerede Görebilirim?
Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde telefonlara kısa sürede yüklenen casus yazılım proğramı
sayesinde eşinizi, çocuklarınızı ya da çalışanlarınızı yakından takip edebilirsiniz. Takip edilmek
istenen telefona kolayca yüklenen bu yazılım telefondaki tüm aramaları, gelen çağrıları, mesajları
da görebilme fırsatı sunmaktadır. Silinen mesaj veya resimleri dahi görebileceğiniz bu uygulama
hedef telefona yüklendikten sonra size bir e-mail gönderilecektir. Bu maildeki bilgileri kullanarak
sisteme kolayca giriş yapabileceksiniz. İnternet bağlantısı aracılığı ile sunuculara bağlanan
telefondaki tüm bilgiler sizin hesabınızda görünmeye başlar. Kişisel hesabınızdaki kontrol paneli
bölümünden rahatlıkla istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.Takip edilen kişi hiçbir şekilde fark etmez.
Güncellemeye ihtiyaç duymayan bu yazılımı güvenle uzun süre kullanabilirsiniz.
Casus Yazılım Proğramını Satın Aldıktan Sonra Ne Olacak?
Samsung, İphone, Android ve Htc telefon dinleme yazılımları sayesinde istediğiniz telefona casus
yazılım proğramını kolayca yükleyebilirsiniz. Böylece yapılan tüm arama kayıtlarına, gelen ve
gönderilen tüm mesajlara, silinen mesaj ve resimlere ulaşabilirsiniz. Proğramın çalışmasıı için takip
edilecek telefonun kablosuz internet bağlantısına sahip olması gereklidir. Cihazın bulunduğu yeri
öğrenebilir ve cihazın bulunduğu ortamdaki dış sesleri de dinleyebilirsiniz. Telefon konuşmalarını
dinleyebilir, ziyaret edilen web sitelerin URL’lerini görebilirsiniz. Bu proğramı satın aldıktan sonra
size bir adet fatura e-maili bir adet de sisteme giriş bilgilerinin olduğu bir e-mail gönderilecektir.
Böylece bu bilgileri kullanarak sisteme kolayca girebilir, takip ettiğiniz telefonda yapılan tüm
işlemleri görebilirsiniz.

