
 per licentie / jaar
GratisGratis

Upgrades & updatesUpgrades & updatesUpgrades & updates
Uitgebreide ondersteuning

 per licentie / jaar 

Subscription

 per licentie / levensduur

Levenslang

 per 500 min 

Vooraf betaald
Software as a Service (SaaS) ServerlicentiePay per Use

 
Korting Aantal licenties  Aantal jaar **

 10% 3-9 2

20% 10-24 3

30%
 

25+
** Enkel geldig voor SaaS.

Kortingen kunnen worden gecombineerd. Bv wanneer u 3 SaaS licenties koopt voor 2 jaar, krijgt u 20% korting op de totale waarde.

Beschikbaar voor abonnees met 10+ SaaS licenties. 24/7 beschikbaarheid van technische ondersteuning en een twee-uur responstijd.

Premium support
 per licentie / jaar

Prijslijst

Sessie wordt aangerekend per minuut. 
Minuten zijn een jaar geldig.

Windows of Linux server benodigd.
Vrij publiek IP adres benodigd.

Installatie benodigd.

* Beschikbaar voor abonnees (SaaS licentie). Inbegrepen in de server licentie.

Multi sessie optie
 per licentie / jaarStart een ongelimiteerd aantal gelijklopende sessies vanaf DEZELFDE computer door gebruik vanaf één licentie.*

Voor kleine bedrijven Meest populair Voor gevorderde gebruikers

£ 259 £ 590£ 70

£ 89

£ 89

£ 89

Prijslijst geldig vanaf 1. 10. 2019. Prijzen bevatten geen BTW.
www.islonline.com | sales@islonline.com

Onbeperkte connectie tijd.
Geen upgrade kosten.

Gebruik steeds de laatste versie.
Aanpasbaar voor bedrijven van alle groottes.



Licentiebeleid

*Live chat is niet begrensd door het aantal licenties. Wanneer u een online meeting opzet is staat elke licentie toe om 10 deelnemers uit te nodigen.

Het aantal gekochte licenties bepaalt het aantal gelijklopende sessies.

Multisessie is beschikbaar - start een ongelimiteerd aantal gelijklopende sessies vanaf DEZELFDE computer door gebruik vanaf één licentie.

=
Aantal licenties Aantal gelijklopende sessies

All in One
Eén ISL Online licentie omvat hulp op afstand, onbemande toegang op afstand, live chat en web conferentie en evenzo alle mobiele apps 
van deze producten.

Onbeperkt aantal installaties
U mag de ISL Online software gebruiken op een ONBEPERKT aantal computers of mobiele apparaten.

Onbeperkt aantal werkstations
U mag connecteren met een ONBEPERKT aantal computers.

Onbeperkt aantal operatoren
U kan een ONBEPERKT aantal operatoren aanmaken welke een sessie hosten.

Onbeperkt aantal klanten
U mag connecteren met een ONBEPERKT aantal klanten.

Voorbeeld

Uw bedrijf koopt 3 licenties.

Al uw medewerkers kunnen ISL Online software installeren en gebruiken ...

... maar slechts 3 van hen kunnen een externe bureaublad sessie opzetten of online vergaderen op HETZEFLDE moment.*

Prijslijst geldig vanaf 1. 10. 2019. Prijzen bevatten geen BTW.
www.islonline.com | sales@islonline.com



Prijslijst voor bedrijven

Prijslijst geldig vanaf 1. 10. 2019. Prijzen bevatten geen BTW.
www.islonline.com | sales@islonline.com

Managed Private Cloud
MPC wordt verstrekt aan grote bedrijven als cloudservice die door ISL Online wordt beheerd, UITSLUITEND voor een speci�ek bedrijf in een 
openbaar datacenter (AWS, enz.) of in een particulier datacenter (verstrekt door het bedrijf).

50 gelijktijdige sessies 100 gelijktijdige sessies 500 gelijktijdige sessies20 gelijktijdige sessies

Neem contact op

MPC-20 MPC-50 MPC-100 MPC-500

Onbeperkt aantal gebruikers en toestellen

Desktop en mobiele apps

Alle upgrades en updates

Cloud computing architectuur

24/7 monitoring en extern management

Premium ondersteuning

Personalisatie mogelijkheden

Alle voordelen van een zelf-gehoste oplossing


