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Strankam ponudite pomoč še hitreje
Postanite njihov junak

Povežite se z oddaljenim računalnikom ali ponudite 

tehnično pomoč svojim strankam od koderkoli. 

ISL Online se hitro zažene in vašim strankam omogoča 

enostaven vstop v sejo. 

Z ISL Online 
je podpora 
enostavnejša

sales@islonline.com

Neomejeno število 
uporabnikov

Enostavna uporabaZdružljivo s starejšimi 
različicami 

“Iskali smo rešitev za oddaljen dostop do računalnika, ki bi izpolnila naše tri ključne zahteve: biti 
mora hitra in zanesljiva, uporabniku prijazna in intuitivna ter v skladu z našimi strogimi varnostnimi 

protokoli.”
Carlos Benavides, Terpel
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Omogočite oddaljen dostop do neomejenega števila računalnikov Windows ali Mac. Varno se povežite in 

upravljajte s strežniki ter računalniki ali izmenjujte datoteke. Brez omejitev
ISL Online lahko uporabljate vsi v podjetju, programsko opremo namestite na neomejeno število 

računalnikov  in ponudite podporo poljubnemu številu strank. 

Vse platforme
S svojega računalnika ali mobilne naprave lahko dostopate in nadzirate katerikoli računalnik Windows, 

Mac ali Linux. Povežete pa se lahko tudi z mobilnimi napravami. 

Enostavna uporaba

Zanesljivo delovanje

Spletni pogovor

Vaše stranke lahko vstopijo v sejo podpore na daljavo s klikom na povezavo v emailu. 

Naši varnostni mehanizmi skrbijo za varnost vaših podatkov. Obenem vam zagotavljamo zelo zanesljivo 

storitev (99.95% neprekinjeno delovanje), ki vam omogoča brezskrbno poslovanje.

Svojim strankam ponudite možnost, da stopijo v stik z vami preko spletnega pogovora v živo. Od tam 

se lahko z enim klikom povežete z njihovim računalnikom in prevzamete nadzor.

Izboljšajte svojo podporno storitevDo računalnikov od koderkoli

“Naša ekipa reši 80% vseh tehničnih zahtevkov s pomočjo ISL Online.”
Joerg Sitzlack, Konica Minolta Business Solutions Europe



Bodite svobodni
S svojo mobilno napravo, tablico ali telefonom (iPhone, iPad ali Android), dostopajte do oddaljen-

ega računalnika. In obratno, s svojega računalnika, Windows, Mac ali Linux, se povežite z mobilno 

napravo in odpravite težave na daljavo.

Programsko opremo ISL Online smo zasnovali z mislijo na vas, od delovnega procesa do denarnice. 

Načini povezovanja Ponovni zagon in povezava
Vaše stranke lahko v sejo vstopijo s klikom na po-

vezavo v emailu, preko namizne aplikacije ali z vaše 

spletne strani. Izberite tisto, ki vam najbolj ustreza. 

Med podporno sejo lahko znova zaženete 

oddaljeni računalnik, ne da bi pri tem

izgubili povezavo.

Brezplačni spletni pogovor Snemanje sej
ISL Online vključuje tudi programsko opremo 

za live chat. Namestite jo na svojo spletno stran in 

izboljšajte svojo tehnično podporo. 

Posnetke sej uporabite pri usposabljanju in za 

zagotavljanje kakovosti ter večje varnosti.

Zanesljiva in enostavna, tako kot vi

Nadzorna plošča Delitev

Datoteke

Pogovor Zasloni Pogled Risalna tabla Tipkovnica Kakovost Snemaj Cel zaslon

Info Orodja Končaj

11:50

11:50

Zagotovite si pri

“Naši sistemski administratorji in višji uradniki upravljajo strežnike in dostopajo do svojih službenih 
računalnikov s svojih iPad-ov in iPhone-ov od koderkoli.”

Gregor Škrlep, Ministrstvo za javno upravo



Nadzorna plošča vam omogoča spremljanje 

trenutne aktivnosti vseh uporabnikov z enega 

mesta. Na podlagi informacij o aktivnosti 

svetovalcev, lahko izboljšate učinkovitost 

svoje ekipe in vplivate na hitrejše reševanje 

zahtevkov ter krajše čakalne vrste. 

Sestavite svojo ekipo Medsebojno sodelujte 
Ustvarite lahko neomejeno število uporabnikov in 

vsakemu določite pravice in omejitve. 

S sodelavcem lahko skupaj gledata na oddaljeni 

računalnik in si pomagata pri odpravljanju napake. 

Dodelite skupni dostop Odločajte se na podlagi podatkov
Računalnike, do katerih dostopate, lahko združite v 

skupine in jih delite z drugimi uporabniki. 

Ustvarite poročilo za vsakega uporabnika posebej in 

izboljšajte učinkovitost ekipe. 

Prilagodite po svoji meri
Prilagodite programsko opremo ISL Online podobi svojega podjetja. Po želji spremenite 

barve uporabniškega vmesnika, besedila in dodajte svoj logotip.

Vaša ikona / Ime

ISL Online Network

Don’t have an ISL Online account?

Sign Up Now

Vaša slika

PrijavaZapomni si me

Ste pozabili geslo?

Geslo

Elektronski naslov ali uporabniško ime

Prijava

Vaš logotip

Spremenite svoje 
tehnike v super junake

“S spremljanjem trenutnih aktivnosti in z uporabo naprednih poročil, ki jih je ekipa ISL Online razvila 
za nas, smo uspeli izboljšati učinkovitost svetovalcev v našem klicnem centru. To se kaže v še 

bolj kakovostni podporni storitvi za stranke, kjer imamo zelo visoke standarde.”
Alvaro Rudíez, Arsys



Varnost vgrajena v samo jedro
Redne neodvisne revizije varnosti in penetracijski testi sistema ISL Online dokazujejo, da je ISL Online 

zaupanja vredna storitev, ki zagotavlja zelo visoko raven varnosti.

Banke, vladne institucije in svetovno znana podjetja izbirajo naše rešitve zaradi izjemno visoke stopnje 

varnosti, ki jo ISL Online ponuja na področju programskih rešitev za tehnično podporo na daljavo.

Prehajanje požarnega zidu
ISL Online samodejno vzpostavi izhodno povezavo skozi vrata 7615, 80 ali 443, zato deluje z 

obstoječim požarnim zidom in ne potrebuje dodatnih namestitev.

Močno šifriranje
RSA 2048/4096-bitna javna/zasebna izmenjava ključa služi za pogajanje simetričnega 256-bit-

nega AES šifriranja med obema končnima točkama.

Dvostopenjska avtentikacija
Dodatni varnostni mehanizem, ki računalniškim tehnikom in IT strokovnjakom omogoča 

brezskrbno povezovanje z oddaljenim računalnikom.

Močna povezava SSL
RSA 2048/4096-bit

Diffie-Hellman
Šifriranje med dvema končnima točkama AES 256 bit

Požarna vrata

Podpisovanje kode

Številka seje
555 562 121

Podatkovni center
ISL Conference Proxy

Avtentikacija uporabnika
Dvostopenjska avtentikacija

Pregled nad funkcijami

Čakam na stranko

555 562 121

555 562 121

Vstopite v sejo

Vstopi

Svetovalec Stranka

Varnost na prvem mestu

“Zelo stroga italijanska zakonodaja na področju zasebnosti nas je prisilila, da smo poiskali rešitev z 
izredno visokimi varnostnimi specifikacijami in obenem brezhibnim delovanjem.” 

Dietmar Elsler, Raiffeisen Online



Cena licence ISL Online se oblikuje glede na število sočasnih povezav. Ena licenca omogoča eno sočasno povezavo. 

Vse ostalo ni omejeno. Licenca Cloud
Brez namestitev

99,95% neprekinjeno delovanje

Optimalno delovanje, hitrost in zanesljivost

Globalna pokritost

Vedno najnovejša različica

Brez stroškov vzdrževanja

Prilagodljivost storitve

Strežniška Licenca

Private Cloud

Namestitev na lastni strežnik

Popolna neodvisnost in nadzor

Vse povezave vzpostavljene preko zasebnega strežnika

Popolna zasebnost

Velika podjetja

Visoka razpoložljivost (HA)

Mreža zasebnih strežnikov

Skoraj 100% odpornost na napake

Združene prednosti storitve v oblaku in na strežniku 

Prilagodljivost storitve

Možnost postavitve v oblaku ali na strežniku

Več uporabnikov

Neomejen čas povezovanja

Brezplačne nadgradnje in posodobitve

Mobilne aplikacije

Tehnična podpora

Programska oprema za live chat in spletne sestanke

1 sočasna seja na licenco

Izberite svojo licenco Prijazne cene brez skritih stroškov

sales@islonline.com

“Partnerstvo z ISL Online nam je omogočilo integracijo programske opreme za oddaljeni dostop 
in podporo na daljavo v našo platformo Managed Workplace. ISL Online že dolgo zagotavlja 

funkcijsko bogato programsko opremo za nadzor oddaljenega namizja, kar bo partnerjem Avasta 
še olajšalo učinkovito in uspešno izvedbo storitev oddaljenega upravljanja IT sistemov svojih 

strank. In to vse z ene platforme.”
Francois Daumard,  Avast Business
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Oblak velik kot svet Z vami od 2001

Tu smo za vas

Prvo različico ISL (“Internet Services Layer”) Online smo razvili leta 2001. Danes je ISL Online eno najbolj 

tehnološko razvitih orodij za oddaljen dostop do računalnikov in mobilnih naprav Windows, Mac, Linux, iOS, 

Android ter Windows 10 Mobile.

ISL Online-ov oblak vključuje 70+ strežnikov, ki se nahajajo v 50 preverjenih podatkovnih centrih razdeljenih po 

šestih celinah. Naš oblak zagotavlja 99,95% neprekinjeno delovanje storitev ISL Online. 

Večinoma smo navadni ljudje. Radi imamo šport, glasbo in seveda vse povezano s tehnologijo. Smo ekipa 

zagnanih posameznikov, ljubiteljev dobre kave in italijanskega sladoleda, ki vedno išče nove in inovativne načine, 

da bi navdušila vas - svoje uporabnike!

sales@islonline.comwww.islonline.com
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Svet zaupa našim rešitvam za 
oddaljen dostop

Preverite, zakaj tako majhna podjetja kot velike korporacije po vsem svetu izbirajo 

naša orodja za oddaljen dostop, da bi izboljšali  tehnično podporo za svoje stranke. 

www.islonline.com | sales@islonline.com
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