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Splashtop Enterprise-functies

Eindgebruikerslicentie Technicuslicentie

Snelle externe toegang met audio- en videostreaming in HD-kwaliteit ü ü
Toegang op afstand zonder toezicht computers, servers, apparaten met Windows XP / 7/8/10, Windows 
Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 en macOS / Mac OS X 10.7+, Linux Ubuntu Desktop 16.04 en 18.04, 
CentOS 7 en 8 , RHEL 7.3-8.1, Fedora 29-31, Android 8.0+

ü ü

Webconsole voor apparaat- en gebruikersbeheer ü ü
Loggen van verbindingen en activiteit ü ü
256-bits AES-codering ü ü
Verificatie in twee stappen ü ü
Vergrendel toetsenbord en muis op externe computer ü ü
Vereist wachtwoord voor Windows of Mac ü ü
Vraag toestemming bij het maken van verbinding ü ü
Maak groepsspecifieke beheerders ü ü
Apparaatverificatie ü ü
Chat (in sessie) ü ü
Sessie-opname ü ü

Bestandsoverdracht (inclusief bestandsoverdracht via slepen en neerzetten en Windows kopiëren / plakken ) ü ü

Ondersteuning voor meerdere monitoren (bekijk één voor één, multi-op-één of multi-naar-multi) ü ü
Deel mijn bureaublad (deel Windows-bureaublad via een weblink) ü ü
Twee gebruikers kunnen op afstand op één machine worden aangesloten ü ü
Machtigingen op basis van computers en gebruikersgroepen ü ü
Bekijk computerstatus, inactieve tijd, streamer-versie ü ü
Afdrukken op afstand ü ü
Blanco extern scherm ü ü
Bestandsoverdracht buiten een sessie voor externe toegang ü ü
Wake op afstand (Wake on LAN) ü ü
Toegang tot RDP-sessie ü ü
Opnieuw opstarten op afstand voor onbeheerde computers ü ü
Gedetailleerde op rollen gebaseerde machtigingen voor functies in de sessie ü ü
SSO / SAML-integratie - Verifiëren via SSO / SAML. Ondersteunt Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, 
OneLogin, Workspace ONE, G-Suite, TrustLogin en meer ü ü

Plan externe computertoegang voor eindgebruikers ü ü
Prioritaire technische ondersteuning ü ü
Apps en webconsole beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Japans en 
vereenvoudigd Chinees ü ü

Functies voor ondersteuning op afstand

Bemande/ snelle ondersteuning voor on-demand toegang tot onbeheerde Windows- of Mac-computers, iOS- 
en Android-apparaten met een 9-cijferige toegangscode ü

Start opnieuw op en maak opnieuw verbinding tijdens een ondersteunde sessie ü
Maak een eigen SOS-app voor Windows en Mac met uw logo, tekst en kleuren ü
Op afstand toegang hebben tot en beheren van Samsung-, LG- en Lenovo-apparaten en Android-apparaten 
met Android 8 of hoger, zoals Asus, Essential, Google Pixel, OnePlus, HTC, Huawei, Honor, Motorola, Nokia, 
OPPO, Sony, Xiaomi en ZTE
 (Ondersteuning voor toegang tot apparaten van Blackberry, Bluebird, CalAmp, CipherLab, Honeywell, Intermec, Janam, NextGen, Panasonic, Sonim, 
Unitech, Zebra is beschikbaar in onze "Splashtop for Rugged & IOT" -oplossing, apart verkrijgbaar)

ü

Optie om verbinding als Admin te maken om volledig te communiceren met UAC en geprivilegieerde 
bewerkingen uit te voeren ü

Start een externe sessie vanuit uw incident of ticket. Werkt met ServiceNow, Zendesk, Freshservice, 
Freshdesk, Autotask PSA en Spiceworks Helpdesk. ü

Log gegevens van externe sessies automatisch terug in het ticket nadat de sessie is voltooid ü
Koop, volg en beheer Bitdefender Beveiligingstools Antimalware via uw Splashtop-webconsole ü
Extern computerbeheer - opdracht op afstand, Windows-gebeurtenislogboeken, systeem- / hardware- / 
software-inventaris, Endpoint Security-dashboard en Windows-updatebeheer bekijken ü

Lees meer over Splashtop Enterprise op https://www.splashtop.com/enterprise

Flexibele licenties - kies licenties voor eindgebruikers op 
naam en / of licenties voor gelijktijdige techniciBelangrijkste kenmerken


