Splashtop Remote Support

Snabbt, kostnadseffektivt
och enkelt fjärrsupport och
hantering av datorer
Fjärrsupportlösningen # 1 för
MSP: er

Support fjärrstyrt interna och klientdatorer och
förse användare med fjärråtkomst
Den bästa lösningen utan övervakning

Vem gynnar?
• MSP: er kan stödja alla sina klienters
enheter på distans.
• Tekniker kan arbeta var som helst och på
alla enheter.

Splashtop Remote Support är ett bäst i klassen fjärrsupportverktyg som ger
dig friheten att fjärrkontrollera dina hanterade datorer från valfri enhet när
som helst tack vare våra snabba HD-anslutningar.

Viktiga funktioner och fördelar
• Obegränsad tekniker - Alla paket inkluderar obegränsade tekniker, obegränsade enheter
till fjärrkontroll och obegränsade samtidiga sessioner.
• Åtkomst från alla enheter - Fjärrkontroll till någon av dina klienters Windows-, Mac- eller
Linux-datorer från din Mac-, Windows-, iOS-, Android- eller Chromebook-enhet.

• Robust säkerhet - Få säker infrastruktur, intrustionsskydd, SSL / AES 256-bitars kryptering
och andra avancerade säkerhetsfunktioner.

”Liksom många andra IT-proffs
blev jag förblindad av LogMeInprissättningsbomben som har
lämnat mig och mina klienter för
att hitta ett alternativ till den nu
överdrivna lösningen. Efter att
ha tillfälligt nöjd mig med andra
produkts fria lösningar har jag
äntligen kommit hem till Splashtop.
Förutom att jag enkelt kan
distribuera och skala ger Splashtop
mig utmärkta prestanda ”

• Användarhantering och gruppering - Lägg till resten av ditt interna team till ditt konto.
Ange deras roller och åtkomstbehörigheter. Organisera dina datorer i grupper så att du kan
hantera dem mycket enklare.

- Micah Barham, Barham
Technologies

• Top Egenskaper - Splashtop Remote Support är utrustad med funktioner som behövs
för att täcka de krävande användningsfall av MSP. Överför filer, chatta med användare,
fjärrutskrift, fjärrstyrda enheter med mera.
• Hög prestanda - Upplev snabb, högupplöst streaming med låg latens.
• Distribuera och hantera Endpoint Security - Köp och distribuera Bitdefender till dina
datorer från Splashtop-konsolen. Visa slutpunktssäkerhetsstatus för datorer som kör
Bitdefender, Windows Defender och mer.
• Enkel distribution - Skapa bara ditt eget distributionspaket och skicka
nedladdningslänkar till dina klienter för att installera.

• Premium-funktioner - Få populära hanteringsfunktioner som varningar, fjärrkommandon,
uppdateringshantering, 1-till-många-åtgärder, visa systeminventarier, obevakad Androidåtkomst och händelseloggar utan kostnad för en fullständig endpoint management-lösning.
Du kan också aktivera slutanvändaråtkomst för dina kunder.

Systemkrav

Det bästa priset garanteras

Kundkrav

Inga tvingade uppgraderingar eller förvirrande prissättningsplaner.

• Windows
• Windows 10, 8, 7, XP
• 1G RAM
• DirectX 9.0 eller nyare
• Atom, Pentium-M eller bättre
• Mac
• Mac OS 10.7 eller nyare
• iPad / iPad mini / iPad Pro / iPhone / iPod
Touch
• iOS 11 eller nyare
• Android-surfplattor / Android-telefoner
• Android 4.0 eller nyare

Krav för ånga
• Windows
• Windows 10, 8, 7, XP och Windows
Server 2019, 2016, 2012, 2008, 2003
• Mac
• Mac OS 10.7 eller nyare
• Linux
• Ubuntu Desktop 16.04 och 18.04,
CentOS 7 och 8, RHEL 7.3-8.1, Fedora
29-31
• 1,6 GHz dual-core eller bättre CPU
• 1G RAM

Läs mer och registrera
dig för din kostnadsfria
provperiod
www.splashtop.com/remote-support
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Remote Support Premium
Visa priser
Paketen börjar på 25 datorer med obegränsade tekniker
Funktioner inkluderar:
Obegränsat med tekniker
Obegränsat antal samtidiga sessioner
Snabb fjärråtkomst
Obevakad support
Bevakad support
Filöverföring (inklusive dra och släpp)
Fjärrutskrift
Chatt
Fjärrstart
Fjärromstart
Sessions inspelning
Multi-Monitor Support (inklusive Multi-toMulti)
Prioriterad teknisk support

Konfigurerbara varningar/åtgärder
Windows-uppdateringar
System inventarium
Händelseloggar
Varningar i Windows händelser
Fjärrkommando
Schemalagd omstart
Obevakad Android åtkomst
Fjärråtkomst till Chromebooks
1-till-många
Aktivera slutanvändares fjärråtkomst
Se alla funktioner

Webbkonsol för hantering av användare och enheter. Få åtkomst till och hantera
datorer via stationära och mobila appar.

