
Splashtop Business Access

Een krachtige oplossing voor externe desktops
Nu kunnen alle soorten zakelijke professionals genieten van een echt interactieve en 
intuïtieve ervaring met Splashtop’s superieure externe applicatie en desktoptoegang.

Gebruik uw bestaande applicaties op een mobiel apparaat zonder omscholing of 
re-engineering van applicaties. Splashtop Business kan 3D-graphics, HD-video en 
andere apps leveren die voorheen niet op tablets konden worden gebruikt.

Belangrijkste kenmerken en voordelen
• Hoge prestaties - Krijg 4K-streaming met 40 fps en iMac Pro Retina 5K-streaming met lage 

latentie. Een verminderd CPU-gebruik biedt meer ruimte om applicaties te verwerken. 
Instellingen kunnen worden verfijnd om optimale prestaties te krijgen. Geoptimaliseerde 
coderings- en decoderingsengine maakt gebruik van de nieuwste hardwareversnelling van 
Intel, NVIDIA en AMD.

• Ondersteuning voor meerdere monitoren - op afstand naar meerdere monitoren die op uw 
werkstations zijn aangesloten.

• Brede apparaatondersteuning - Remote naar uw Mac-, Windows- of Linux-computer vanaf 
elk Mac-, Windows-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

• Single Sign-On-integratie (add-on voor aankoop) - Eenvoudige, beveiligde en 
gecentraliseerde authenticatie. Integraties met alle grote identiteitsproviders.

• Gecentraliseerde beheerconsole - Voor grote implementaties kunnen IT-beheerders 
eenvoudig de externe toegang van werknemers tot computers implementeren en beheren.

• Veilige verbindingen - Krijg een veilige infrastructuur, inbraakbeveiliging, SSL / AES 256-
bits codering en andere geavanceerde beveiligingsfuncties.

• Verhoogde gebruikersproductiviteit - Intuïtieve acties en menu-interface zorgen voor 
een originele app-ervaring. Aanpasbare snelkoppelingen bieden gemakkelijke toegang tot 
toepassingsfuncties. Met Whiteboard kunnen gebruikers aantekeningen maken over de 
inhoud. Profiteer van bestandsoverdracht, afdrukken op afstand en andere functies binnen 

de sessie.

Wie heeft er baat bij?
• Bedrijfseigenaren - zorg ervoor dat 

bedrijfsgegevens worden beschermd terwijl 
mobiele medewerkers productief blijven.

• Veld- / verkoopvertegenwoordigers - toegang 
tot de interne systemen van het bedrijf of 
bekijk de laatste verkooppresentaties en 
trainingsmateriaal.

• Managers - zorgen ervoor dat teams productief 
blijven wanneer ze niet achter hun bureau zitten.

• Professionals die bestanden op 
bedrijfscomputers moeten bekijken of 
overbrengen zonder VPN-toegang, in sectoren 
zoals: boekhouding, bankwezen, tandheelkunde, 
energie, verzekeringen, juridische zaken, 
medische zaken, onderzoek, detailhandel en 
wetenschap.

Snelle, eenvoudige en veilige 
externe bureaubladtoegang 
voor zakelijke professionals

Krijg snelle externe toegang met Splashtop 
Business. Verhoog de productiviteit met vlotte, 
veilige toegang tot alle applicaties, bestanden 
en gegevens van uw bedrijf.

Krijg overal, altijd en vanaf elk apparaat eenvoudig toe-
gang tot al uw processorintensieve desktoptoepassingen

“Ik heb LogMeIn meer dan een jaar geleden 
afgeschreven om dezelfde reden waar 
iedereen het over heeft: kosten!!! En gebruik 
Splashtop Business sindsdien zonder enige 
spijt. Ik raad het mijn collega’s volmondig 
aan als een geweldig hulpmiddel om te 
stoppen met het meesleuren van hun 
laptops of om stress te vermijden wanneer 
ze niet thuis of op kantoor zijn. Gemakkelijk 
en zeer betrouwbaar in gebruik. “

- Juan C Ryan

https://www.splashtop.com/features/high-performance
https://www.splashtop.com/security-features
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systeemvereisten
Klantvereisten

• iPad / iPad mini / iPad Pro / iPhone / iPod 
Touch

• iOS 11 of nieuwer 

• Android-tablets / Android-telefoons

• Android 4.0 of nieuwer

• Windows

• Windows 10, 8, 7, XP

• 1G RAM

• DirectX 9.0 of nieuwer

• Atom, Pentium-M of beter

• Mac

• Mac OS 10.7 of nieuwer

Streamer-vereisten

• Windows

• Windows 10, 8, 7, XP en Windows 
Server 2019, 2016, 2012, 2008, 2003

• Mac

• Mac OS 10.7 of nieuwer

• 1,6 GHz dual-core of betere CPU

• 1G RAM

• Linux

• Ubuntu Desktop 16.04 and 18.04

• CentOS 7, 8

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

• Fedora 29-31

Lees meer en meld 
u aan voor uw gratis 
proefperiode
www.splashtop.com/business 

Splashtop, Inc.

1054 S. De Anza Blvd., Ste. 200 San 
Jose, CA 95129 VS  
1-408-886-7177

www.splashtop.com

Prijzen en plannen

© 2021, Splashtop, Inc. Alle rechten 
voorbehouden.  

Business Access 
Pro

Volumelicenties

Zie prijzen
4-9 gebruikers - Bespaar 20% 
10+ gebruikers - Bespaar 25%

Business Access 
Solo

Zie prijzen

Toegang tot maximaal 2 
computers

Functies zijn onder 
meer:

Toegang tot uw computers 
vanaf Windows, Mac, iOS, 

Android, Chromebook en meer

Bestandsoverdracht (inclusief 
slepen en neerzetten)

Afdrukken op afstand

Audio

Logboekregistratie

Bekijk één externe monitor 
tegelijk, schakel tussen 

monitoren

2. Maak gebruikers en nodig ze uit.

 
4. Installeer de Splashtop Streamer op elke 
computer die u wilt gebruiken. Gebruikers loggen 
in en maken verbinding met hun desktop!

Eenvoudige implementatie
Beheerder instellen

1. Meld u online aan voor een gratis 
proefaccount. 
 

Gebruikersinstellingen

3. Installeer de Splashtop Business-app 
op alle apparaten waarvan u op afstand 
wilt werken (gebruikers downloaden 
van de app store van het apparaat of van 
Splashtop.com).

Business Access 
Pro

Zie prijzen

Toegang tot maximaal 10 
computers

Functies zijn onder 
meer:

ALLES IN SOLO, PLUS:

Bekijk meerdere externe 
monitoren tegelijkertijd

Twee gebruikers kunnen op 
afstand op dezelfde computer 

worden aangesloten

Beheer meerdere gebruikers in 
teams

Deel desktop via weblink

Sessie-opname

Chat

Wekken op afstand

Op afstand opnieuw opstarten

Koop online op www.splashtop.com/business

OPTIES VOOR 
ONDERNEMINGEN

Voor grotere bedrijven en 
organisaties

cloud- en lokale opties 
beschikbaar

Actieve Gids / SSO-integratie 
beschikbaar

MEER INFORMATIE OVER 
SPLASHTOP ONDERNEMING
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