Verbeter afstandsonderwijs met
Externe computertoegang
Hoogwaardige externe desktop en externe ondersteuning
oplossingen voor studenten, docenten en IT

Studenten hebben op afstand toegang tot labcomputers, docenten kunnen vanuit huis werken en IT kan elk apparaat op
afstand ondersteunen

Wereldwijd vertrouwd door onderwijsinstellingen voor hun behoeften op het gebied van
externe toegang

“Veel studenten kopen laptops van $200. Als je een CAD-tekening maakt, zal het niet echt werken. We hebben
iMac Pro's in de universiteitslabs en de studenten kunnen op afstand werken en alles werkt voor hen. Gelukkig
ondersteunt Splashtop Chromebooks aangezien de universiteit Chromebooks uitleent aan studenten die geen
computer hebben of deze niet kunnen betalen. Er zullen veel meer mensen uit Wayne State naar je toe komen
voor Splashtop omdat ze naar ons hebben gekeken. Het werkt gewoon. "
-

Gary Cendrowski, Director of Technology & Chris Gilbert, Application Technical Analyst,
Het College of Fine, Performing and Communication Arts aan de Wayne State University

Splashtop-functies

Hoge prestaties

Hoge beveiliging

Gecentraliseerde
beheerdersconsole

Brede
apparaatondersteuni
ng

Eenvoudige implementatie en
schaalbaarheid

Implementatie in de
cloud en op locatie

Beste
waarde

Functies tijdens de
sessie

Enkelvoudig
aanmelden /
actieve directieintegratie
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Splashtop-oplossingen voor leren op afstand
Labs op afstand

Toegang vanop afstand

Remote Support

Studenten hebben op afstand
toegang tot labcomputers vanaf
elk apparaat

Docenten en personeel hebben
thuis toegang tot werkcomputers

IT heeft snel toegang tot apparaten
en biedt ondersteuning op afstand
aan studenten en docenten

Studenten kunnen thuis blijven
leren door:

Faculteit en personeel kunnen
thuis verder werken door:

•

•

Op afstand toegang te krijgen
tot werkcomputers vanaf
persoonlijke apparaten thuis

•

Toegang krijgen tot de
apparaten van leerlingen om
een-op-een begeleiding te
bieden

•

Gebruikmakend van de
annotatiemogelijkheden van
Chromebooks, Surface Pro's
en iPads terwijl je verbinding
maakt met computers op de
campus en productieve
lessen geeft

Vanop afstand naar hun
laboratoriumcomputers op
de campus om verbinding te
maken met
desktopsoftwaretoepassing
en zoals SolidWorks,
Adobe, Revit, AutoCAD en
nog veel meer

•

Toegang tot computers met
gespecialiseerde hardware
om video's, animaties,
modellen, ontwerpen, VFX,
afbeeldingen en meer te
maken en te bewerken

•

Persoonlijke apparaten
zoals Chromebooks en
iPads gebruiken om de
verwerkings- en
computerkracht
Neem contactvan
met
laboratoriumcomputers
te
ons op
benutten

•

Computers op afstand
voorbereiden voor practica
Gratis
proefperiode

IT-afdelingen kunnen studenten
en docenten op afstand
ondersteunen door:
•

Verbinding te maken met de
computers en mobiele
apparaten van de school /
universiteit, docenten en
studenten wanneer zich een
technisch probleem
voordoet en het probleem
onmiddellijk wordt opgelost

•

Op afstand monitoren,
beheren en updaten van
school- /
universiteitscomputers om
ervoor te zorgen dat ze upto-date zijn en in topconditie
werken

Gratis
proefperiode

Indien nodig:
•
•
•
•
•

Grote inzetmogelijkheden
Implementatie op locatie
Actieve Directory / SSO-integratie
Onbeheerde Android-toegang
Functies voor computerbeheer op
afstand
Neem contact met
ons op

Lees meer over Splashtop voor leren op afstand op https://www.splashtop.com/distance-remote-learning
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