Vær effektiv. Tilbyd fjernsupport.

www.islonline.com

ISL Online gør
support meget
nemmere

Løs kundeproblemer hurtigere end
nogensinde. Vær deres helt.

Tilbyd teknisk support til dine kunder eller giv adgang
til ubemandede computere når som helst, hvor som
helst. ISL Online starter hurtigt og gør det nemt for
dine kunder at deltage i en session.

Ubegrænsede brugere

Bagudkompatibel

Nemt at bruge

“Den fjernbaserede løsning, vi havde brug for, skulle opfylde tre væsentlige krav: Det var nødvendigt
at være hurtig og stabil, brugervenlig og intuitiv samt overholde vores strenge sikkerhedsprotokoller.”
Carlos Benavides, Support IT Manager hos Terpel

sales@islonline.com

Få adgang til hundredvis af computere
når som helst og hvor som helst

Optimer din support service
Vi sætter ikke grænserne - det gør du

Få adgang til hundredvis af computere når som helst og hvor som helst. Opret permanent adgang ved

Du kan installere ISL Online på et ubegrænset antal computere, oprette et hvilket som helst antal

at installere en agent på en hvilken som helst Windows- eller Mac-computer. Opret sikker forbindelse og

brugere og understøtte et hvilket som helst antal kunder.

udfør vedligeholdelse af enhver server eller computer på din liste eller udveksling af filer.

Opret forbindelse overalt, uanset enhed
ISL Online er platform uafhængig. Du kan få adgang til og kontrollere enhver Windows-, Mac- eller
Linux-computer på få sekunder via din computer eller mobilenhed. Eller du kan tilbyde support til
brugere af mobilenheder.

Nemt for dig og dine kunder
ISL Online gør det nemt for dine kunder at deltage i en fjernsession ved at klikke på et link i en
e-mail invitation.

Udvid din support med en live chat
Giv dine kunder en chance for at kontakte dig via live chat og start en fjernsession med et enkelt klik.

Bevar roen i sindet hos dine medarbejdere
Vores indbyggede sikkerhed, sikrer dine data og dine sessioner, mens vores oppetid (langt over det
lovede 99,95%) sikrer dig en stabil forretning.

“Vores team løser ca. 80 % af alle tekniske problemer via ISL Online.”
Joerg Sitzlack, Konica Minolta Business Solutions Europe

Funktionsrig, men alligevel enkle,
hurtige og stabil

Nyd din frihed
Brug din iPhone, iPad eller Android enhed til at få adgang til og styre enhver fjerncomputer.
Alternativt kan du fejlsøge på mobilenheder fra din Windows-, Mac- eller Linux-computer.

Vores fjernbetjeningssoftware er bygget op med dig i tankerne - fra din arbejdsgang til din tegnebog.
Få det hos

Måder at oprette forbindelse på

Genstart og genoptag

Dine kunder kan deltage i en session via en e-mail

Genstart en fjerncomputer uden at afbryde eller

invitation, live chat, computer app eller fra din

afslutte supportsessionen.

hjemmeside. Vælg, hvilken der passer dig bedst.

Gratis live chat

Sessionsoptagelse

Tilføj vores live chat software til din hjemmeside

Optag dine sessioner for sikkerheds-, kvalitetssik-

og forbedre din IT-support. Start en

rings- og træningsformål.
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“Vores interne systemadministratorer er i stand til at administrere servere eller få adgang til deres egne
arbejdsstationer uanset hvor de er, ved hjælp af deres iPads eller iPhones.”
Indenrigsministeriet i Slovenien

Mulighed for et brugerdefineret udseende

Gør dit team
til supporthelte!

Tilpas ISL Onlines fjernstyringssoftware til din virksomheds profil. Juster softwarens udseende, tekster og logo og gør det mere velkendt.

Opret ubegrænsede brugere og administrer
Dit firmalogo

dine helpdeskoperatører centralt. Brug live
overvågnings- og rapporteringsfunktioner til

Dit logo

at optimere deres ydeevne, hvilket resulterer
i kortere ventetid for kunder og hurtigere
problemløsning.

Opret ubegrænsede brugere

Samarbejd på tværs

Opret et ubegrænset antal brugere og definer deres

Inviter en anden operatør til din fjernsupportsession

rettigheder.

eller overfør sessionen til dem.

Gruppér og del computere

Tag beslutninger baseret på data

Organiser computere i grupper og del dem med

Opret rapporter opdelt efter bruger og optimér din

andre brugere.

arbejdsproces.

Login
E-mail eller brugernavn

Din Keyvisual

Adgangskode
Glemt adgangskode?

Husk mig

Don’t have an ISL Online account?

Sign Up Now

“Med live overvågning og de mange rapporteringsmuligheder, som ISL Online har udviklet til os,
har vi været i stand til at optimere vores professionelle præstationer i “Contact Center” og hævet de
allerede høje standarder for vores kundeservice.”
Alvaro Rudíez, Arsys

ISL Online Network

Login

Vi tager sikkerheden meget alvorlig

Sikkerheden er indbygget i softwaren

Uafhængige sikkerhedsrevisioner og penetrationstests af ISL Online-systemet, der udføres

Banker, offentlige instanser og globale virksomheder vælger alle ISL Online pga. vores høje

regelmæssigt viser, at ISL Online er en troværdig service med et meget højt sikkerhedsniveau.

sikkerhedsniveau i fjernsupportsoftwaren.

Firewall-venlige
ISL Online initierer automatisk en udgående forbindelse via porte 7615, 80 eller 443, derfor

Data Center
ISL Conference Proxy

arbejder den med din eksisterende firewall og kræver ikke nogen yderligere konfiguration.

Stærkeste kryptering

Stærk SSL-forbindelse

RSA 2048/4096 Bit Public / Private Key Exchange bruges til at forhandle om symmetrisk AES 256

RSA 2048/4096-bit
Diffie-Hellman
AES 256 bit end-to-end kryptering

Bit end-to-end kryptering.

To-faktor godkendelse
Firewall-forbindelsesporte

To-faktor godkendelse er et ekstra sikkerhedsniveau, der giver dig og dine kunder ro i sindet, når
du starter en fjernsession.

Kode underskrift
Deltag i en session

“På grund af meget streng lovgivning om privatlivets fred i Italien, måtte vi finde et produkt med
meget høje sikkerhedsspecifikationer og høj ydeevne på samme tid.”
Dietmar Elsler, Raiffeisen Online

555 562 121

Operatør

Sessions kode

Venter på klienten

Brugergodkendelse
To faktor godkendelse

555 562 121

555 562 121

Funktionsgennemsigtighed

Deltag

Kunde

Vælg hvad der er bedst for din virksomhed
Cloud license
Ingen installation

Enkel prisfastsættelse uden skjulte
omkostninger
ISL Online er prissat pr. samtidig session - antallet af sessioner, der kører på samme tid. Resten er ikke begrænset.

99,99% oppetid
Optimal ydelse, hastighed og stabilitet
Global dækning
Altid en opdateret version
Ingen vedligeholdelsesomkostninger

Multi-brugere
Ubegrænset tilslutningstid
Gratis opgraderinger og opdateringer

Skalering af tjenesten
Mobilapps

Self-Hosted license
Installeret på din egen server
Fuld uafhængighed og kontrol

Virksomhedssupport
Live chat og webkonference software

Alle forbindelser etableret via en privat server
Maksimal beskyttelse af personlige oplysninger

1 samtidig session

pr. license

Private Cloud
Større virksomheder
Høj tilgængelighed
Netværk af private servere
Et næsten 100% fejltolerant system
Kombineret Cloud og on-premise serviceydelser
Fuldt skalerbart
Kan implementeres som self-hosted eller som en cloud service

“Partnerskab med ISL Online har gjort det muligt for os at levere en integreret, premium
fjernadgangsløsning til Managed Workplace. ISL Online leverer et funktionsrigt fjernbetjeningssoftware,
hvilket gør det endnu nemmere for Avast-partnere, effektivt at administrere eksterne IT-styringstjenester
til deres erhvervskunder - alt fra en enkelt platform.“
Francois Daumard, direktør for Global Channel Sales, Avast Business

sales@islonline.com

Cloud i hele verden

Vi startede i 2001

Med en proprietær cloud-infrastruktur, der i øjeblikket er baseret på 70 + servere, fordelt på 50 datacentre på

ISL Online blev grundlagt i 2001, da den oprindelige version af ISL-applikationen (“Internet Services Layer”) blev

seks kontinenter, udfører ISL Online Cloud oppetid på 99,9825 procent.

udviklet. I dag tilbyder ISL Online en af de mest teknologisk avancerede fjernstyrings- og fjernadgangsløsninger
til Windows, Mac, Linux, iOS, Android og Windows 10 Mobile.

Dit ISL Online-team
Vi er almindelige mennesker. Vi kan lide sport, musik og noget tech-relateret. ISL Online er et team af ivrige
personer, afhængige af kaffe og sport, som altid søger nye og innovative måder at imponere på.

www.islonline.com

sales@islonline.com

Anerkendt fjernstyringsværktøj
i hele verden
Se hvorfor små og store virksomheder verden over vælger vores
fjernstyringsværktøjer til at styrke deres kundesupport.
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