ODDALJENI DOSTOP IN PODPORA

BODITE UČINKOVITI
IT PODPORA NA DALJAVO
S stranko se povežite v nekaj sekundah. Poglejte
na oddaljeno namizje ter prevzemite nadzor nad
računalnikom ali mobilno napravo ter ponudite
tehnično podporo.

VSE PLATFORME

V OBLAKU ALI NA STREŽNIKU

Dostopajte in nadzirajte katerikoli računalnik (Windows, Mac,
Linux) ali mobilno napravo.

Programsko opremo za podporo na daljavo lahko uporabljate
kot storitev v oblaku ali si jo namestite na svoj strežnik.

VISOKA VARNOST

99,95% NEPREKINJENO DELOVANJE

Močno šifriranje in dvostopenjska avtentikacija.

Nenehno razpoložljivost storitve zagotavlja več kot 100
strežnikov po svetu.

Datoteke
Nadzorna plošča

Namizje

Pogovor

Info
Zasloni

Pogled

Risalna tabla

Orodja

Tipkovnica Kakovost

www.islonline.com | sales@islonline.com

Končaj

Snemaj

Cel zaslon

TEHNIČNA PODPORA

ODDALJENI DOSTOP

Svoji stranki sporočite številko seje in se z njo povežite na
daljavo. Prevzamite nadzor nad računalnikom ali mobilno
napravo in ponudite tehnično pomoč.

Omogočite stalni dostop do računalnika Windows ali Mac. Varno
upravljajte z oddaljenimi računalniki s svojega seznama.

LICENCA BREZ OMEJITEV

TISOČE ZADOVOLJNIH
UPORABNIKOV

Neomejeno število naprav
ISL Online lahko namestite in zaženete na neomejenem številu
računalnikov ali mobilnih naprav.
Neomejeno število svetovalcev
Eno licenco lahko uporablja poljubno število svetovalcev v
okviru ene organizacije.

Zaupajo nam IT strokovnjaki in računalniški tehniki iz majhnih,
srednje velikih ter svetovno znanih multinacionalnih podjetij.
Smo med med petimi največjimi ponudniki podpore na
daljavo na svetu.

Neomejeno število strank
Povežete se lahko z neomejenim številom strank in jim
ponudite tehnično podporo na daljavo.
Kaj določa ceno?
Cena licence ISL Online se oblikuje glede na število sočasnih
povezav. Število licenc pomeni število sočasnih povezav. Torej,
če kupite 5 licenc, lahko sočasno zaženete 5 sej.

Z izbranim izdelkom smo zelo zadovoljni. Orodje
za računalniško pomoč na daljavo ISL Online
je zanesljivo, zagotavlja delitev oddaljenega zaslona
z visoko hitrostjo in kakovostjo, snemanje sej in je na
splošno izredno enostavno za uporabo.”
Dietmar Elsler, Raiffeisen Online
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