Permita que seus alunos
acessem computadores do
laboratório de informática
com a Splashtop

para laboratórios remotos

Acesso remoto usado por instituições educacionais de todo o mundo

Um aprendizado a distância mais eficaz com o
Splashtop para Laboratório Remotos
ü Conecte-se aos computadores do campus
remotamente para acessar softwares de desktop,
como aplicativos da Adobe e da Autodesk.
ü Trabalhe remotamente usando computadores com
hardware especializado para criar e editar vídeos,
animações, modelos, designs, VFX, gráficos em
tempo real.
ü Use dispositivos pessoais, como Chromebooks e iPads
para aproveitar o poder de processamento e computação
dos computadores do laboratório.

www.splashtop.com/remote-labs | +1 (408)-886-7177

Será que a Splashtop é a solução certa para você?
Recursos e capacidades
Conectar-se

ü Obtenha sessões remotas de alta performance com qualidade
HD, streaming 4k e um mecanismo otimizado de codificação e
de decodificação para usufruir de todas as vantagens dos
aceleradores de hardware Intel, NVIDIA, and AMD.

ü Acesse computadores Windows, Mac e Linux usando
qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou
Chromebook entre redes.

ü Visualize várias telas remotas de sistemas de vários monitores
ao mesmo tempo, incluindo multi-para-um e multi-para-multi.

ü Tenha todas as ferramentas necessárias para ser produtivo

Splashtop Business App

ao acessar um computador remotamente. Você pode
transferir arquivos, usar o bate-papo, gravar sessões,
compartilhar seu desktop e muito mais.

Aplicativo que os estudantes e
funcionários usam para acessar os
computadores do laboratório

Fácil implantação
e usabilidade

Arquitetura e segurança
avançadas

Os administradores de TI podem
facilmente implantar, gerenciar e
agendar acesso remoto a
computadores de laboratório por meio
de um console centralizado. O
agrupamento flexível e as permissões
de acesso permitem que os
administradores forneçam aos alunos
e instrutores acesso apenas aos
computadores de que precisam. Os
alunos podem ver quais computadores
estão em sessão e quais estão
disponíveis para uso.Os recursos
intuitivos e fáceis de usar da
Splashtop permitem às instituições
configurar seus laboratórios remotos
rapidamente.

Splashtop Inc. 1045 S. De Anza Blvd., Ste. 200, São José, CA
95129 EUA - +1.408.886.7177 - www.splashtop.com

Entre em contato conosco para
uma cotação

Chamada: +1 (408) -886-7177
E-mail:
sales@splashtop.com

SUPORTA TODOS OS DISPOSITIVOS

Superior à outras soluções de acesso remoto
ü A Splashtop é a solução de acesso remoto preferida de usuários Windows e Mac. Experimente
nosso streaming de áudio e vídeo inigualável e de qualidade superior com baixa latência.

ü A Splashtop oferece ótimo desempenho, escalabilidade, segurança e uma facilidade muito maior
em comparação com outras soluções baseadas em VPN. Leia mais sobre porque a Splashtop é
uma alternativa superior à VPN.

ü A Splashtop oferece as melhores soluções em acesso remoto. Obtenha os principais recursos e o
melhor desempenho com até 50% de desconto em comparação com outras soluções de acesso
remoto. Leia mais sobre como a Splashtop se compara com outras soluções de acesso remoto.
Contacte-nos para organizar a sua demonstração
de laboratório remoto

Saiba mais em: www.splashtop.com/remote-labs| +1 (408) 886-7177

Novos recursos

Módulo de acesso
agendado

Permissões baseadas em
grupo

Permissões
granulares

Provisionamento
automático de usuários

Os administradores de TI
podem agendar horários
para quando indivíduos ou
grupos de alunos podem
acessar
certos computadores.

Os administradores de TI
podem criar grupos de
usuários e computadores nos
quais o acesso pode ser
atribuído por usuário ou por
grupo.

Os administradores de TI
podem fornecer permissões
baseadas em funções para
ações como desconexão
remota, reinicializar e
muito mais.

Através do SCIM,
Os administradores de TI
podem provisionar
automaticamente contas SSO
no Splashtop.

Próximos recursos para Splashtop Remote Labs
n Permissões granulares
Os administradores de TI poderão habilitar permissões de usuário individuais para recursos durante a sessão,
como transferência de arquivos, impressão remota, copiar/colar texto, aplicação de verificação em duas etapas e
muito mais.

n Provisionamento automático de usuários
Como parte do provisionamento, os clientes terão a capacidade de configurar automaticamente o agrupamento das
contas de Logon Único.

n Suporte à caneta sensível à pressão da Wacom
Os alunos em campos criativos que usam tablets Wacom poderão transmitir a pressão da caneta para suas
estações de trabalho remotamente. Atualmente em prova de conceito.

Entre em contato para saber mais sobre os próximos recursos

