
Maak binnen enkele seconden verbinding met 
uw klant. Bekijk het scherm en neem een externe 
computer of mobiel apparaat over om on-demand IT 
ondersteuning te bieden.

REMOTE DESKTOP SOFTWARE

PLATFORMONAFHANKELIJKE REMOTE DESKTOP CLOUD OF ZELF-GEHOST
Krijg toegang tot alle computers (Windows, Mac of Linux) en 
mobiele apparaten en neem deze over.

Gebruik voor ondersteuning op afstand software als een 
service of een eigen on-premise oplossing.

MAXIMALE BEVEILIGING 99.95% UPTIME GEGARANDEERD
Industriestandaard encryptietechnologieën en twee-factor 
authenticatie (2FA).

Dashboards Beheer

Bestanden

Chat Monitors Beeld WhiteBoard Toetsenbord Kwaliteit Opnemen Volledig scherm

Systeem Info

Hulpmiddelen

Afsluiten

24/7 beschikbaarheid van de service door meer dan 100 
servers doorheen de wereld.

WEES EFFICIENT.
ONDERSTEUN OP AFSTAND.
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Vraag je klant om deel te nemen aan een sessie door middel 
van een unieke sessiecode. Neem computers of mobiele 
apparaten over om ad hoc technische ondersteuning te bieden.

Onbeperkte eindpunten
U mag ISL Online software op een onbeperkt aantal 
computers of mobiele apparaten gebruiken. 

Onbeperkte operators
Eén licentie kan door een willekeurig aantal IT-professionals 
of helpdeskmedewerkers binnen uw organisatie worden 
gebruikt. 

Onbeperkte clients
U kunt verbinding maken met een onbeperkt aantal clients 
om hulp op afstand te bieden.

Licentie
De prijs van een ISL Online licentie is afhankelijk van het aantal 
gelijktijdige sessies.

Inclusief IT professionals en helpdeskmedewerkers van kleine 
en middelgrote bedrijven en multinationale ondernemingen. 
We zijn er trots op de nummer één Remote Desktop provider 
te zijn in Japan en één van de Top 5 wereldwijd.

Zet permanente toegang op tot elke Windows of Mac computer.  
Veilige toegang tot en beheer van een computer uit uw lijst om 
systemen op afstand beheren.

BIED TECHNISCHE ONDERSTEUNING

ONBEPERKTE LICENTIE

ONBEMANDE TOEGANG OP AFSTAND

DUIZENDEN GELUKKIGE GEBRUIKERS

We zijn zeer tevreden met het product dat we 
hebben gekozen. De ISL Online remote support 

tool biedt betrouwbaarheid, hoge snelheid en hoge 
kwaliteit voor schermdeling en sessie opname, terwijl 
het product extreem gemakkelijk te gebruiken is.“

Dietmar Elsler,  Raiffeisen Online
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