
Maak gebruik van de kracht van de veilige technologie van Splashtop om niet alleen 
werknemers en studenten externe toegang tot computers te geven, maar ook om IT 
op afstand toegang te geven tot apparaten en deze te beheren en te ondersteunen.

Belangrijkste kenmerken en voordelen
• Hoge prestaties - 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.

• Beveiligde verbindingen - Veilige infrastructuur, vertrouwelijkheidsbescherming, SSL / AES 256 bit-codering en 
andere geavanceerde beveiligingsfuncties.

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

• Onbeheerde Android / Rugged IoT-ondersteuning - Splashtop Enterprise biedt externe toegang en externe 
ondersteuning voor elk Android-apparaat vanaf elke computer of mobiel apparaat, zelfs zonder dat een eindgebruiker 
aanwezig is. Android-apparaten zijn onder meer smartphones, tablets, POS-apparaten, kiosken, settopboxen en meer.

•  Ondersteuning voor meerdere monitoren   -   afstand in meerdere monitoren aangesloten op uw werkplek.  

• Geplande toegang - Plan tijden waarop gebruikers op afstand toegang hebben tot computers. 

• Functies tijdens de sessie - Gebruikers kunnen bestanden overdragen, chatten, sessies opnemen en nog veel meer 
tijdens een sessie op afstand. 

• Microfoon doorvoer - Gebruikers kunnen de input via een lokale microfoon als een microfooningang naar de externe 
computer verzenden (alleen Windows). 

• Omleiding van USB-apparaten - Leid een USB-apparaat (smartcardreader, security key, stylus/HID-apparaat of 
printer) van uw lokale computer naar de externe computer.

• Gedetailleerde machtigingen - Bied rolgebaseerde machtigingen voor functies in een sessie. 

• SSO / SAML-integratie - Voor eenvoudige implementatie en gecentraliseerde authenticatie kan Splashtop Enterprise 
worden geïntegreerd met Eenmalige-aanmeldingsidentiteitsproviders.

• Op groepen gebaseerde machtigingen - Wijs machtigingen toe aan gebruikers- / computergroepen. 

• Groepsbeheerder - Maak groepsspecifieke beheerders. 

• Gecentraliseerde beheerdersconsole - IT-beheerders kunnen eenvoudig externe toegang tot apparaten beheren via 
een gecentraliseerde console.

Wie heeft er baat bij?
Organisaties en onderwijsinstellingen die 
werknemers / studenten op afstand toegang willen 
geven tot computers en die ook eenvoudige en 
veilige ondersteuning op afstand willen bieden voor 
computers en mobiele apparaten.

• Werknemers die op afstand werken, hebben overal 
en direct toegang tot hun werkcomputers.

• IT-afdelingen kunnen op afstand toegang krijgen 
tot onbemande computers en deze beheren 
en ondersteunen. Ze kunnen ook onbeheerde, 
bemande computers en mobiele apparaten on-
demand ondersteunen.

• Onderwijsinstellingen kunnen eenvoudig de 
externe toegang van studenten en docenten 
tot computerlabs op de campus plannen en 
beheren, waardoor hun afstands- en hybride 
leerprogramma's worden verbeterd.

De meest voordelige alles-
in-één oplossing voor 
externe computertoegang en 
ondersteuning op afstand.

Biedt werknemers de mogelijkheid om 
op afstand te werken met onbemande 
computertoegang op elk moment. 
Biedt IT de mogelijkheid om computers 
en mobiele apparaten op afstand te 
ondersteunen. Geef studenten geplande 
toegang tot laboratoriumcomputers.

Splashtop Enterprise

Alles-in-één oplossing voor externe toegang en onder-
steuning met robuuste beveiliging en hoge prestaties

Gebruik aangepaste bedieningsele-
menten voor 3D CAD / CAM op iPad

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


systeem vereisten
Client-app-vereisten
Windows

• Windows 10, 8, 7, XP
Mac

• Mac OS 10.7 of nieuwer
iOS

• iOS 11 of nieuwer
Android

• Android 4.0 of nieuwer

Vereisten voor streamer (onbeheerde 
toegang)
Windows:

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

Mac
• Mac OS 10.7 of nieuwer

Linux
• Ubuntu, CentOS, RHEL, Fedora

Android
• Android 5.0 of nieuwer

Vereisten voor SOS-apps
Windows

• Windows 10, 8, 7, XP
Mac

• Mac OS 10.7 of nieuwer
iOS

• iOS 11.0 of nieuwer, iPhone 5s of nieuwer, 
iPad Air of nieuwer, iPad Mini 2 of nieuwer, 
iPad Pro en iPod Touch

Android
• Android 5.0 of nieuwer

Lees meer en ga aan de 
slag:
www.splashtop.com/enterprise

(Op-Locatie-oplossing ook 

beschikbaar) 
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Bedien computers en mobiele apparaten op afstand alsof u er voor zit.

Functies voor ondersteuning op afstand (beschikbaar in 
technicuslicenties)
• Onbemande ondersteuning op afstand - Onbeheerde, altijd externe toegang tot Windows-, Mac- en 

Linux-computers.

• Bemande ondersteuning op afstand - Snelle, on-demand toegang tot Windows- en Mac-computers, 
evenals iOS- en Android-apparaten met een 9-cijferige toegangscode. Pas de SOS-app aan met uw eigen 
logo, kleur, instructies en bedrijfsnaam.

• Computer Management op Afstand - Stuur opdrachten naar de opdrachtprompt van een onbewaakte 
externe computer op de achtergrond, bekijk Windows-gebeurtenislogboeken, inventaris van systeem / 
hardware / software, eindpuntbeveiliging en beheer Windows Updates.

• Configureerbare alerts - Stel alerts in om de computerstatus, software-installatie, geheugengebruik, 
Windows-eventlogs en meer te monitoren. Ontvang alerts via de Splashtop webconsole en/of per e-mail.

• Integratie met Ticketing en ITSM - Splashtop Enterprise kan worden geïntegreerd met toonaangevende 
PSA-ticketing- en ITSM-oplossingen en biedt gemakkelijke toegang tot het starten van een externe sessie. 
Sessiegegevens worden automatisch in het ticket geregistreerd.

Prijzen
Splashtop Enterprise heeft een licentie per eindgebruiker voor externe toegang en per gelijktijdige technicus 
voor gebruik op afstand (inclusief aanvullende externe ondersteuningsfuncties). Beide gebruikerstypen 
kunnen in één instantie worden gecombineerd. Er zijn jaar- en meerjarige abonnementen beschikbaar.

Licentieopties voor onderwijs omvatten gelijktijdige licentieverlening voor studenten voor toegang tot 
computerlokalen op school, licenties voor eindgebruikers voor docenten en personeel en gelijktijdige 
licentieverlening voor technici voor IT en ondersteuning.

Neem contact met ons op voor prijzen. Bespaar 50% of meer in vergelijking met andere enterprise-level 
teogang en ondersteuning op afstand-oplossingen.

http://www.splashtop.com/enterprise

