
Splashtop Remote Support

De beste oplossing voor ondersteuning op afstand zonder toezicht

Splashtop Ondersteuning op afstand is een de beste leerling in de klas wat betreft 
ondersteuningstools op afstand die u de vrijheid geeft om vanaf elk apparaat en op 
elk moment op afstand toegang te krijgen tot uw beheerde computers, dankzij onze 
snelle high-definition verbindingen.

Belangrijkste kenmerken en voordelen
• Onbeperkt aantal technici - Alle pakketten bevatten een onbeperkt aantal technici, 

een onbeperkt aantal apparaten om op afstand te bedienen en een onbeperkt aantal 
gelijktijdige sessies.

• Toegang vanaf elk apparaat - op afstand naar de Windows-, Mac- of Linux-computers van 
uw klanten vanaf uw Mac-, Windows-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

• Beste kenmerken - Splashtop Remote Support is uitgerust met de functies die nodig 
zijn om de veeleisende use cases van MSP’s te dekken. Breng bestanden over, chat met 
gebruikers, print op afstand, wek apparaten op afstand en meer.

•  Hoge prestaties   - Ervaar snelle streaming met hoge resolutie en lage latentie. 

• Endpoint Beveiliging implementeren en beheren - Koop Bitdefender en implementeer 
het op uw pc’s vanuit de Splashtop-console. Bekijk de beschermingsstatus van de 
eindpuntbeveiliging voor computers met Bitdefender, Windows Defender en meer.

• Eenvoudige implementatie - Maak gewoon uw eigen implementatiepakket en stuur de 
downloadlinks naar uw klanten om te installeren.

• Robuuste beveiliging - Zorg voor een veilige infrastructuur, 
vertrouwelijkheidsbescherming, SSL / AES 256 bit-codering en andere geavanceerde 
beveiligingsfuncties.

• Gebruikersbeheer en groepering - Voeg de rest van uw interne team toe aan uw account. 
Stel hun rollen en toegangsrechten in. Organiseer uw computers in groepen om het beheer 
ervan veel gemakkelijker te maken.

• Premiumfuncties - Krijg populaire beheerfuncties zoals waarschuwingen, opdrachten 
op afstand, updatebeheer, 1-op-veel-acties, bekijk systeeminventaris, onbeheerde 
Android-toegang en gebeurtenislogboeken zonder de kosten van een volledige 
eindpuntbeheeroplossing. U kunt ook eindgebruikerstoegang voor uw klanten inschakelen.

Wie heeft er baat bij?
• MSP’s kunnen alle apparaten van hun 

klanten op afstand ondersteunen.

• Technici kunnen overal en op elk 
apparaat werken.

Snelle, kosteneffectieve en 
eenvoudige ondersteuning 
en beheer van computers op 
afstand

De nummer 1 oplossing voor 
ondersteuning op afstand voor 
MSP’s

Op afstand interne en clientcomputers ondersteunen en 
gebruikers externe toegang bieden

“Net als veel andere IT-professionals 
werd ik verblind door de prijs van 
LogMeIn, waardoor ik en mijn 
klanten op zoek waren naar een 
alternatief voor die, nu te dure, 
oplossing. Na tijdelijk genoegen 
te hebben genomen met de gratis 
oplossingen van andere producten, 
ben ik eindelijk thuisgekomen 
bij Splashtop. Splashtop is niet 
alleen gemakkelijk inzetbaar 
en schaalbaar, maar levert ook 
uitstekende prestaties “

- Micah Barham,  
Barham Technologies

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

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

Touch
• iOS 11 of nieuwer

• Android-tablets / Android-telefoons

• Android 4.0 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

• Linux
• Ubuntu Desktop 16.04 en 18.04, 

CentOS 7 en 8, RHEL 7.3-8.1, Fedora 
29-31

• 1,6 GHz dual-core of betere CPU

• 1G RAM

Lees meer en meld 
u aan voor uw gratis 
proefperiode
www.splashtop.com/remote-support 

Splashtop, Inc.

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

www.splashtop.com

Webconsole voor gebruikers- en apparaatbeheer. Toegang tot en beheer van com-
puters via desktop- en mobiele apps.

Gegarandeerd de beste prijs

 Remote Support Premium
Zie prijzen

Pakketten beginnen bij 25 computers met een onbeperkt aantal technici

Functies zijn onder meer:

Onbeperkte technici
Onbeperkte gelijktijdige sessies

Snelle toegang op afstand
Onbemande ondersteuning

Bemande ondersteuning
Bestandsoverdracht (inclusief slepen en 

neerzetten)
Afdrukken op afstand

Chat
Wekken op Afstand

Op afstand opnieuw opstarten
Sessie-opname

Ondersteuning voor meerdere beeldschermen 
(inclusief Multi-to-Multi)

Prioritaire technische ondersteuning 
Configureerbare waarschuwingen / acties

Windows Updates
Systeeminventaris

Gebeurtenislogboeken
Waarschuwingen voor Windows-evenementen

Afstandsbediening
Geplande herstart

Onbeheerde Android-toegang
Externe toegang tot Chromebooks

1-naar-veel
Externe toegang voor eindgebruikers 

inschakelen

Bekijk alle functies

Geen geforceerde upgrades of verwarrende tariefplannen.

© 2021, Splashtop, Inc. Alle rechten 
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https://www.splashtop.com/remote-support
https://www.splashtop.com
https://www.splashtop.com/nl/pricing?tab=remote-support
https://www.splashtop.com/wp-content/uploads/nl_NL/Splashtop-Remote-Support-Feature-Matrix.pdf

