
STAP 1  
Maak uw Splashtop-account aan

Wanneer u op de knop “Gratis proefversie “ of  “Nu kopen“ op de Splashtop 
Business Toegang-pagina klikt, wordt u gevraagd om uw account aan te maken. 
Deze stap duurt maar een paar minuten. Optioneel - Nodig uw team uit: Als u 
Splashtop Business Toegang instelt zodat uw hele team externe toegang kan 
gebruiken om vanuit huis te werken, nodig dan uw teamleden uit om hun eigen 
Splashtopgebruikersaccounts aan te maken (onder uw hoofdaccount) en hun 
computers te installeren. Uitgenodigde gebruikers ontvangen instructies over het 
instellen van hun computers nadat ze de uitnodiging hebben geaccepteerd.

 

STAP 2 
Installeer de Splashtop Business-app op de apparaten waarvan u 
externe communicatie uitvoert

Installeer de Splashtop Business-app op de computers of mobiele apparaten die 
u gaat gebruiken om toegang te krijgen tot uw externe computers. De Splashtop-
app is beschikbaar voor Windows, Mac, iOS, Android en meer. U kunt ook naar 
www.splashtop.com/app op uw computer of mobiele apparaat gaan om de app te 
downloaden.

 

STAP 3  
IInstalleer de Splashtop Streamer op de computers waarnaar u extern 
wilt kopiëren

Installeer de Splashtop Streamer op elke computer waartoe u toegang wilt. Als je 
al op de computer zit die je op afstand wilt gebruiken, klik dan om de streamer te 
installeren voor Windows of Mac. Of als u toegang wilt tot een andere computer, 
log dan in op uw Splashtop-account op my.splashtop.eu en selecteer “Computer 
toevoegen”. Hiermee gaat u naar de pagina “Implementatiepakket” waar u een 
link krijgt die u naar de computer kunt sturen waarnaar u op afstand wilt werken. 
Open de link vanaf uw externe computer en u gaat naar een pagina waar u het 
installatieprogramma kunt downloaden en de eenvoudige instructies kunt volgen 
om het in te stellen.

 

STAP 4  
Maak verbinding

Zorg ervoor dat u bent aangemeld met hetzelfde account op zowel de streamer als 
de app, en u bent klaar om te gaan, overal toegang tot uw computers op afstand! 
Om verbinding te maken, opent u de Splashtop Business-app en selecteert u 
de computer in uw lijst. Vernieuw de computerlijst als u uw computer in eerste 
instantie niet ziet. Als je hulp nodig hebt of vragen hebt, bekijk dan ons artikel  
Help mij instellen of veelgestelde vragen.

Hoogwaardige externe toegang 
De engine voor externe toegang van Splashtop biedt u snelle 
verbindingen in realtime, met high-definition kwaliteit en 
geluid. Je hebt het gevoel dat je computer altijd voor je neus 
staat. U ziet uw scherm, opent uw bestanden of apps en gebruikt 
ze alsof u uw computer persoonlijk gebruikt.

Brede apparaatondersteuning 
Gebruik uw Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-
apparaat om verbinding te maken met uw Windows-, Mac- of 
Linux-computer. U hoeft niet dezelfde besturingssystemen te 
hebben tussen apparaten. Met Splashtop kunt u elk apparaat 
(inclusief computers, tablets en smartphones) gebruiken om op 
afstand in uw computer te komen.

Productiviteitsfuncties 
Splashtop Business Toegang is meer dan alleen een remote 
desktop-oplossing. Het wordt ook geleverd met de beste tools 
en functies die professionele professionals nodig hebben, 
zodat u net zo productief kunt zijn, zelfs als u op afstand werkt. 
Functies omvatten onder meer bestandsoverdracht via slepen 
en neerzetten, afdrukken op afstand, meerdere monitoren, 
sessieopname en whiteboard en vele andere.

Beste waarde 
Een van de belangrijkste verkoopargumenten van Splashtop 
Business Toegang is de prijs. Het prijsverschil tussen Splashtop 
Business Toegang en andere producten voor externe toegang 
is duizelingwekkend. Door bijvoorbeeld Splashtop Business 
Toegang te kiezen (begint bij $ 5 / maand, jaarlijks gefactureerd 
tegen $ 60 / jaar), bespaart u:

• Ten minste 70% vs. LogMeIn Pro (LogMeIn Pro begint bij  
$30/maand, jaarlijks gefactureerd tegen $ 349,99/jaar)

• Minstens 75% vs. GoToMyPC (GoToMyPC begint bij  
$35/maand, jaarlijks gefactureerd tegen $420/jaar)

• Ten minste 80% vs. TeamViewer (TeamViewer commercieel plan 
begint bij $49/maand, jaarlijks gefactureerd tegen $588/jaar)

En als u extra gebruikers/ computers aan uw abonnement 
toevoegt, wordt het prijsverschil tussen Splashtop en anderen 
alleen maar groter, waardoor klanten mogelijk duizenden euro’s 
per jaar kunnen besparen. 

(zie de verschillen tussen de Business Toegang Pro- en Solo-
versies in het gedeelte Feiten in één oogopslag) 

(zie onze volledige vergelijkingen tussen Splashtop en LogMeIn 
Pro, GoToMyPC, en TeamViewer)

Belangrijke Productkenmerken

Op de Splashtop Business Access pagina kunt u een gratis proefperiode van 7 dagen 
kopen of starten. Er zijn geen creditcards of verplichtingen vereist om uw proefperiode 
te starten. De gratis proefversie geeft u volledige toegang tot de Pro-versie van 
Splashtop Business Toegang.

Welke keuze u ook kiest, u moet eerst uw Splashtop-account aanmaken. Hier zijn de 
stappen om aan de slag te gaan met Splashtop Business Access.

Beginnen

Splashtop Business Access
Productgids

SIGN UP

SPLASHTOP.COM

REMOTE FROM

Splashtop Business Access is een tool voor externe 
bureaubladtoegang waarmee u onderweg toegang hebt tot uw 
computers. Hiermee hebt u vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, 
Android- of Chromebook-apparaat toegang tot uw Windows 
Mac- en Linux-computers. U kunt uw computer bedienen en 
toegang krijgen tot al uw toepassingen, bestanden en gegevens.

REMOTE TO



Systeemvereisten

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 via slepen  
en neerzetten

Afdrukken op afstand

Audio

Logboekregistratie

Bekijk één externe monitor tegelijk, 
schakel tussen monitoren 

Business Access Pro
Zie prijzen

Toegang tot maximaal  
10 computers

Functies zijn onder meer:

ALLES IN SOLO, PLUS:

Bekijk meerdere externe  
monitoren tegelijkertijd, inclusief 

echte multi-naarmulti

Twee gebruikers kunnen op  
afstand op dezelfde computer 

worden aangesloten

Beheer meerdere gebruikers  
in teams

Deel uw bureaublad via een weblink

Chat

Sessie-opname

Wekken op afstand

Op afstand opnieuw opstarten

Business Access Pro

Volume Licenties

Zie prijzen

10-49 gebruikers - Bespaar 20%  
50+ gebruikers - Bespaar 25%

Korting wordt automatisch  
toegepast bij het afrkenen

Enterprise-opties

Voor grotere bedrijven en
organisaties

Beschikbar e cloud- en  
onpremise-opties

Active Directory / SSOintegratie
beschikbaar

Neem contact met ons op voor

Klantvereisten

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

• iOS 7.1 of nieuwer 
(inclusief iOS 11)

• Android tablets / Androidtelefoons

• Android 3.0 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

Koop online op  
www.splashtop.com/nl/business

Detailed Feature List

Contact

Splashtop Sales - 1.408.886.7177 of    
sales@splashtop.com

Support Splashtop - 1.408.610.1631 of 
splashtop.com/support 
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Kenmerken
Brede apparaatondersteuning – Toegang tot uw Windows- of 
Mac-computer vanaf elk Windows-, Mac-, iOS- , Android- of 
Chromebook-apparaat.  
 
Bestandsoverdracht via slepen en neerzetten – Sleep 
bestanden tussen computers om ze snel van de ene computer 
naar de andere over te brengen. Tutorial 
 
Remote Print – Druk bestanden af vanaf uw externe computer 
op uw lokale printer. Tutorial 
 
Remote Wake (Pro) – Activeer uw computer op afstand zolang 
er al een andere computer op hetzelfde netwerk is ingeschakeld. 
Tutorial 
 
Herstarten op Afstand (Pro) – Start de computer waarop 
u extern wilt opstarten opnieuw op en maak automatisch 
verbinding met de computer wanneer deze weer wordt 
ingeschakeld. Tutorial 
 
Chat (Pro) – Verzend en ontvang berichten naar de externe 
computer. Kan worden gedaan tijdens een sessie of niet tijdens 
een externe sessie. Tutorial 
 
Multi-to-Multi Monitor Support (Pro) – Bekijk meerdere 
externe schermen op uw meerdere schermen. Tutorial  
 
De meeste RAS-producten bieden alleen ondersteuning voor 
meerdere monitoren voor Windows-naar-Windows-verbindingen. 
Splashtop biedt ondersteuning voor meerdere monitoren voor 
Windows en Mac, zodat u dit kunt doen via Windows-naar-
Windows-, Mac-naar-Mac- en Windows-naar-Mac-verbindingen.  
 

 

 
Twee gebruikers op afstand op dezelfde computer (Pro) –  
Als twee mensen tegelijkertijd toegang moeten hebben tot 
dezelfde computer, kunt u dat doen!  
 
Sessieopname (Pro) – Gebruik de knop Schermopname in 
uw venster voor externe toegang om de opname te starten 
en te stoppen. Alle opnamen worden op uw lokale computer 
opgeslagen. Tutorial  
 
Deel uw bureaublad (Pro) – Zend uw Windows-bureaublad 
uit in de modus alleen weergeven via een eenvoudige weblink 
die in bijna elke webbrowser kan worden bekeken. Geen app-
download of plug-in vereist. Tutorial  
 
Whiteboard – Annoteer over alles. Gebruik gebaren om inhoud 
te tekenen, markeren of erover te schrijven. Maak snapshots van 
het scherm en sla ze op in de galerij, en deel ze vervolgens (alleen 
extern vanaf iPad).  
 
Robuuste beveiliging – Alle externe sessies zijn beveiligd met 
TLS en 256-bits AES-codering.  
 
Gebruikersbeheer – Nodig gebruikers uit en stel hun rollen en 
toegangsrechten in. Geef toegang tot specifieke computers.  
 
Groeperen – Organiseer uw computers in groepen om ze veel 
gemakkelijker te kunnen vinden.  
 
Sessielogboeken – Gebruik de logboeken om sessies, 
bestandsoverdrachten en verbindingsgeschiedenis bij te houden.

Belangrijke Zaken

Snelle toegang op afstand
Geniet van de krachtige engine voor externe toegang van Splashtop. Toegang tot uw computer in realtime met 
HDkwaliteit en geluid. Gebruik een van uw toepassingen of bekijk zelfs video’s vanaf uw externe computer.  
Splashtop wordt consequent beoordeeld als een van de best presterende tools voor externe toegang.

Packages and Pricing


