
Splashtop Business Access

Uma solução de desktop remoto de alto desempenho
Agora, todos os tipos de profissionais podem desfrutar de uma experiência 
verdadeiramente interativa e intuitiva com o acesso remoto e superior ao seu desktop 
remoto com a Splashtop.

Use os seus aplicativos estando em um dispositivo móvel sem ter que fazer a 
engenharia reversa dos mesmos. O Splashtop Business é capaz de fornecer gráficos 3D, 
vídeo HD e outros aplicativos que antes eram impossíveis de serem usados em tablets.

Principais recursos e benefícios
• Alto desempenho : Obtenha streaming 4K a 40 fps  e streaming iMac Pro Retina 5K com 

baixa latência. A utilização reduzida da CPU oferece mais espaço para rodar os aplicativos. As 
configurações podem ser ajustadas para obter o desempenho ideal. O mecanismo otimizado 
de codificação e de decodificação aproveita a aceleração do hardware mais recente da Intel, 
NVIDIA, AMD.

• Suporte a vários monitores - Conecte-se remotamente aos vários monitores que estiverem 
conectados às suas estações de trabalho.

• Suporte amplo a dispositivos - Conecte-se remotamente ao seu computador Mac, Windows 
ou Linux usando qualquer dispositivo Mac, Windows, iOS, Android ou Chromebook.

• Integração de login único (adicional no momento da compra) - Autenticação fácil, segura e 
centralizada. Integrações com todos os principais provedores de identidade.

• Console de administração centralizado - Para grandes implantações, os administradores 
de TI podem implantar e gerenciar facilmente o acesso remoto dos funcionários aos 
computadores.

• Conexões seguras - Infraestrutura segura, proteção contra intrusões, criptografia SSL/AES 256 
bits e outros recursos de seguranças avançados.

• Aumento da produtividade do usuário - Seus gestos intuitivos e a interface do menu 
oferecem uma experiência bem natural ao usar o aplicativo. Atalhos personalizáveis permitem 
acesso fácil aos recursos do aplicativo. O quadro branco permite que os usuários façam 
anotações sobre todo o conteúdo. Faça a transferência de arquivos, impressão remota e outros 
recursos na sessão.

Quem se beneficia?
• Donos de negócios - Garanta que os dados da 

sua empresa estejam protegidos e, ao mesmo 
tempo, mantenha a produtividade dos seus 
funcionários móveis.

• Representantes de vendas - Acesse os sistemas 
internos da empresa ou veja as últimas 
apresentações de vendas e materiais de 
treinamento.

• Gerentes - Garanta que suas equipes 
permaneçam produtivas mesmo quando 
estiverem longe de suas mesas.

• Profissionais que precisam visualizar ou transferir 
arquivos em computadores da empresa sem 
acesso VPN, em setores como: contabilidade, 
bancos, odontologia, energia, seguros, jurídico, 
médico, pesquisa, varejo e ciência.

Acesso rápido, simples e 
seguro a desktops remotos 
para profissionais de negócios

Obtenha acesso remoto rápido com 
o Splashtop Business. Aumente a sua 
produtividade com um acesso suave e seguro 
a todos os seus aplicativos, arquivos e dados 
da sua empresa.

Acesse facilmente todos os aplicativos do seu desktop estando 
em qualquer lugar, a qualquer hora e usando qualquer dispositivo

“Eu larguei o LogMeIn há mais de um ano 
pela mesma razão que todo mundo: o 
preço!!! Eu tenho usado o Splashtop Business 
desde então e nunca estive mais tranquilo. 
Eu recomendo a todos os meus colegas 
de trabalho, é uma ótima ferramenta, sem 
contar que é muito bom não precisar levar 
meu notebook para todos os lugares ou me 
estressar quando ele não estiver comigo. 
Programa fácil e muito simples de usar.”

— Juan C Ryan

https://www.splashtop.com/features/high-performance
https://www.splashtop.com/security-features
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Requisitos do sistema
Requisitos do cliente

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

• iOS 11 ou mais recente

• Tablets Android/ celulares Android

• Android 4.0 ou mais recente

• Janela

• Windows 10, 8, 7, XP

• 1G DE RAM

• DirectX 9.0 ou mais recente

• Atom, Pentium-M ou melhor

• Mac

• Mac OS 10.7 ou mais recente

Requisitos do Streamer

• Janela

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

• Mac

• Mac OS 10.7 ou mais recente

• CPU dual-core de 1,6 GHz ou superior

• 1G DE RAM

• Linux

• Ubuntu Desktop 16.04 and 18.04

• CentOS 7, 8

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

• Fedora 29-31

Saiba mais e inscreva-se 
para conhecer a nossa 
versão de testes gratuita
www.splashtop.com/business 

Splashtop, Inc.
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San Jose, CA 95129 EUA 
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Business Access 
Solo

Ver Preços

Acesse até 2 computadores

Os recursos incluem:

Aceda aos seus computadores 
a partir do Windows, Mac, iOS, 
Android, Chromebook, & mais

Transferência de arquivos 
(incluindo arrastar e soltar)

Impressão remota

Áudio

Registo

Ver um monitor remoto de cada 
vez, alternar entre monitores

Business Access Pro
Licenças por Volume

Ver Preços
4-9 usuários - Economize 20%

10+ usuários - Economize 25%

2. Crie sua conta e convide usuários.

 
4. Instale o Splashtop Streamer em cada 
computador que será acessado. Os usuários fazem 
login e se conectar ao seu desktop!

Implantação fácil
Configuração do Administrador

1. Inscreva-se online para baixar a versão de 
teste gratuita

Configuração do Usuário

3. Instale o aplicativo Splashtop Business em 
todos os dispositivos que você deseja usar 
remotamente (os usuários podem fazer o 
download usando a app store do dispositivo 
ou em Splashtop.com).

OPÇÕES ENTERPRISE

Para grandes empresas e 
organizações

Opções na nuvem e no local 
disponíveis

Integração do Active Directory/
SSO disponível

SAIBA MAIS SOBRE O 
SPLASHTOP ENTERPRISE

Business Access 
Pro

Ver Preços

Acesse até 10 computadores

Os recursos incluem:
Tudo em Solo, mais:

Visualize vários monitores 
remotos simultaneamente

Dois usuários podem usar 
remotamente o mesmo 

computador

Gerencie vários usuários em 
equipes

Compartilhe seu desktop via 
link da web

Gravação de sessão

Chat

Despertar remoto

Reinicialização remota

Compre online em www.splashtop.com/business
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https://www.splashtop.com
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https://www.splashtop.com/pt/enterprise
https://www.splashtop.com/pt/pricing
http://www.splashtop.com/pt/business

