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Alto desempenho Console de administração 

centralizado 
Implantação e escalabilidade 

facilitadas 
Recursos na 

sessão 

    
 

Alta segurança Amplo suporte a 
dispositivos 

Implantação na nuvem 
e no local 

Melhor Valor Integração de 
Autenticação 
Única/Active 

Directory 

Melhore o ensino a distância com 
acesso remoto ao computador 

Melhor custo-benefício e desktop remoto e suporte 
remoto  
soluções para estudantes, professores e equipe de TI  
 

Soluções confiadas por instituições educacionais de todo o mundo para cuidar de suas 
necessidades de acesso remoto 

Recursos da Splashtop  

 “Muitos estudantes compram laptops de apenas $200. Ao realizar a tarefa de um projeto CAD, esses 
computadores não irão dar conta do serviço. Nós temos o iMac Pros em nossos laboratórios universitários, os 
alunos conseguem acessá-los remotamente e realizar os seus projetos sem maiores problemas. Felizmente, a 

Splashtop suporta Chromebooks, já que a nossa faculdade empresta muitos Chromebooks para estudantes 
que não possuem computadores ou que não podem pagar por eles. Muitas pessoas irão conhecer a Wayne 

State e as soluções Splashtop graças a essa parceria. Ela simplesmente funciona.” 

- Gary Cendrowski, Diretor de Tecnologia e Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicativos, 
The College of Fine, Performing, and Communication Arts da Wayne State University 

 
 

 

 

Os alunos podem acessar computadores de laboratório remotamente, o corpo docente pode trabalhar em casa e a 
equipe de TI pode suportar remotamente qualquer dispositivo 
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Remote Labs 
Os alunos podem acessar 

computadores de laboratório 
remotamente usando qualquer 

dispositivo 

Acesso remoto 
O corpo docente e a staff podem 

acessar computadores do trabalho 
sem sair de casa 

Remote Support 
A equipe de TI pode acessar 

dispositivos rapidamente e fornecer 
suporte remoto a alunos e 

professores 
 

   
 

 

 

 

Os alunos podem continuar 
aprendendo sem sair de casa: 

• Acessando remotamente os 
computadores do 
laboratório de computação 
do seu campus para 
acessar aplicativos de 
software de desktop como 
SolidWorks, Adobe, Revit, 
AutoCAD e muitos mais 

• Acessando computadores 
com hardware 
especializado para criar e 
editar vídeos, animações, 
modelos, designs, VFX, 
gráficos e muito mais 

• Usando dispositivos 
pessoais como 
Chromebooks e iPads para 
aproveitar o poder de 
processamento e 
computação dos 
computadores dos 
laboratórios de 
computação. 

 

O corpo docente pode continuar 
trabalhando sem sair de casa: 

• Acessando remotamente os 
computadores do trabalho 
usando seus próprios 
dispositivos pessoais sem sair 
de casa 

• Acessando os dispositivos 
dos alunos para fornecer 
orientação individual  

• Aproveitando a capacidade 
de anotação dos 
Chromebooks, Surface Pros e 
iPads ao mesmo tempo em 
que se conectam 
remotamente aos 
computadores do campus e 
oferecem aulas produtivas  

• Preparando remotamente os 
computadores dos 
laboratórios para as suas 
aulas 

 

Os departamentos de TI podem 
oferecer suporte remoto a 
alunos e professores: 

• Controlando computadores 
e dispositivos móveis da 
escola/universidade, dos 
membros do corpo docente 
e dos alunos remotamente, 
quando um problema 
técnico surgir, ele poderá 
ser resolvido imediatamente 

• Monitorando, gerenciando e 
atualizando computadores 
escolares e universitários 
remotamente para garantir 
que eles estejam 
atualizados e funcionando 
nas melhores condições  

 

Soluções Splashtop para aprendizagem remota 

Fale Conosco Teste gratuito Teste gratuito 

Se você precisar: 

• Opções de implantação maiores do 
que a média 

• Implantação no local 
• Integração do Active Directory/SSO 
• Acesso autônomo ao Android 
• Recursos de gerenciamento de 

computadores remotos 
	

	
 

Fale Conosco 

Saiba mais sobre o Splashtop para Aprendizado Remoto em https://www.splashtop.com/distance-remote-learning 


