
Splashtop Business Access-functies 

Functies per editie Solo Pro 

Voor individuele gebruikers (maximaal één gebruiker per account) ✓ 
Voor individuen en teams met meerdere gebruikers ✓ 
Toegang op afstand tot dit aantal computers 2 10 
Stapelbare licenties (koop bijvoorbeeld 2 abonnementen voor 2 gebruikers en krijg toegang tot 
maximaal 20 computers) 

✓ 

Toegang op afstand tot computers en servers met Windows XP / 7/8/10, Windows Server 2003, 
2008, 
2012, 2016, 2019 en macOS 10.7+ 

✓ ✓ 

Op afstand vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook ✓ ✓ 
Snelle toegang op afstand met HD-kwaliteit ✓ ✓ 
Audio ✓ ✓ 
Loggen van verbindingen, bestandsoverdrachten en beheeractiviteiten ✓ ✓ 
Webconsole voor computer- en accountbeheer ✓ ✓ 
Computergroepering ✓ ✓ 
256-bits AES-codering ✓ ✓ 
Bekijk computerstatus, inactieve tijd, streamer-versie ✓ ✓ 
Verificatie in twee stappen ✓ ✓ 
Apparaatverificatie ✓ ✓ 
Vergrendel het externe scherm ✓ ✓ 
Maak het externe scherm leeg ✓ ✓ 
Optie om een Windows- of Mac-wachtwoord te vereisen ✓ ✓ 
Bestandsoverdracht ✓ ✓ 
Afdrukken op afstand ✓ ✓ 
Bekijk één externe monitor tegelijk, schakel tussen monitoren ✓ ✓ 
Apps en webconsole beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, 
Japans en vereenvoudigd Chinees ✓ ✓ 
Bekijk meerdere externe monitoren tegelijkertijd (multi-naar-één, multi-naar-multi) ✓ 
Wijs computertoegang toe aan de gebruiker in teams met meerdere gebruikers ✓ 
Chat (binnensessie en buitensessie) ✓ 
Deel mijn bureaublad (deel Windows-bureaublad via een weblink) ✓ 
Wek op afstand (Wake on LAN) ✓ 
Op afstand opnieuw opstarten ✓ 
Twee teamleden kunnen vanuit hun afzonderlijke accounts op afstand naar één machine gaan ✓ 
Whiteboard - maak aantekeningen op het externe computerscherm vanaf iPad en Android-tablet ✓ 
Aangepaste snelkoppelingen en gamepad op iPad ✓ 
Prioritaire technische ondersteuning ✓ 
Prijs per jaar (per gebruiker) $ 60 $ 99 

Lees meer over Splashtop Business Access en probeer het gratis op https://www.splashtop.com/business 
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