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Wees efficiënt.
Ondersteun op afstand.
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Los klantentproblemen sneller dan ooit op.
Wees hun held.

Bied uw klanten technische ondersteuning of toegang 

tot onbeheerde computers, altijd en overal. ISL Online 

start snel op en maakt het voor uw klanten gemakkelijk 

om deel te nemen aan een sessie.

ISL Online maakt 
ondersteuning een 
stuk eenvoudiger

sales@islonline.com

Onbeperkte gebruikers Eenvoudig te gebruikenAchterwaarts compatibel

“De remote desktop oplossing die we nodig hadden, moest voldoen aan drie essentiële 
vereisten; ze moest snel en betrouwbaar zijn, gebruikersvriendelijk en intuïtief, en 

voldoen aan onze strikte beveiligingsprotocollen.”
Carlos Benavides, IT Support Manager bij Terpel
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Stel permanente toegang in door de software voor externe toegang op een Windows of Mac 

computer te installeren. Maak veilig verbinding en voer onderhoud op afstand uit op elke 

server of computer op uw lijst, of wissel bestanden uit.

Wij stellen geen limieten, u wel
U kunt ISL Online op een onbeperkt aantal computers installeren, een willekeurig aantal gebruikers 

aanmaken en een onbeperkt aantal klanten ondersteunen.

Maak overal verbinding, ongeacht het apparaat
SL Online is platformonafhankelijk. U heeft binnen enkele seconden toegang tot elke Windows, Mac 

of Linux computer en kan deze overnemen, en dit vanaf uw computer of mobiele apparaat. Of u kan 

ondersteuning aan gebruikers van mobiele apparaten bieden.

Makkelijk voor u en uw klanten

Zorg voor gemoedsrust op het werk

Verrijk uw ondersteuning met een live chat

Met ISL Online kunnen uw klanten eenvoudig deelnemen aan een externe sessie door op een link in een 

e-mailuitnodiging te klikken.

Onze ingebouwde beveiliging houdt uw gegevens beschermd en uw sessies privé, terwijl onze 

uptime, ruim boven de beloofde 99,95%, u een betrouwbare bedrijfscontinuïteit garandeert.

Geef uw klanten de kans om contact met u op te nemen via live chat en start een externe 

bureaubladsessie met één enkele klik.

Optimaliseer uw ondersteuningAltijd en overal toegang
tot honderden computers

“Ons team lost ongeveer 80% van alle technische problemen op via ISL Online.”
Joerg Sitzlack, Konica Minolta Business Solutions Europe



Geniet van uw vrijheid
Gebruik uw iPhone, iPad of Android apparaat voor toegang tot en bediening van elke externe computer. 

U kunt ook problemen oplossen met mobiele apparaten vanaf uw Windows, Mac of Linux computer.

Onze remote desktop software is gebouwd met u in gedachten, van uw workflow tot uw gereedschapstas.

Manieren om verbinding te maken Herstarten en hervatten
Uw klanten kunnen deelnemen aan een sessie via 

een e-mailuitnodiging, live chat, bureaublad app of 

vanaf uw webpagina. Kies welke het beste bij u past.

Start een externe computer opnieuw op zonder 

de ondersteuningssessie te onderbreken of te 

beëindigen.

Gratis live chat Sessie opname
Voeg onze live chat software toe aan uw website 

en verbeter uw IT-ondersteuning. Start een exter-

ne bureaubladsessie met één enkele klik.

Neem uw sessies op voor beveiliging, 

kwaliteitsverzekering en trainingsdoeleinden.

Veelzijdig, maar toch eenvoudig,
snel en betrouwbaar

Dashboards Controle

Bestanden

Chat Monitors Beeld WhiteBoard Toetsenbord Kwaliteit Opnemen Volledig scherm

Systeem Info Hulpmiddelen Afsluiten

11:50

11:50

Haal het bij

“Onze interne systeembeheerders en hoge functionarissen kunnen vanaf vrijwel elke locatie met hun iPads 
of iPhones servers beheren of toegang krijgen tot hun eigen pc-werkstations.”

Ministerie van openbaar bestuur van Slovenië



Maak onbeperkt gebruikers aan en leid uw 

helpdeskmedewerkers centraal. Gebruik live 

bewakings- en rapportagefuncties om hun 

prestaties te optimaliseren, wat resulteert in 

kortere wachttijden voor klanten en snellere 

ticket oplossing.

Maak onbeperkt gebruikers aan Werk samen
Maak een onbeperkt aantal gebruikers en definieer 

hun rechten en beperkingen.

Nodig een andere operator uit voor uw externe 

bureaubladsessie of breng de sessie naar hem over.

Groepeer en deel computers Maak data-gedreven beslissingen
Organiseer computers in groepen en deel ze met 

andere gebruikers.

Maak rapporten opgesplitst per gebruiker en 

optimaliseer uw teamworkflow.

Ondersteun met een aangepaste look
Pas de externe bureaublad software van ISL Online aan de bedrijfshuisstijl aan. Pas de 

software schil, teksten en logo aan en laat het vertrouwd aanvoelen.

Uw Pictogram Naam

ISL Online Network

Don’t have an ISL Online account?

Sign Up Now

Uw Key Visual

AanmeldenOnthoud me

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord

E-mail of gebruikersnaam

Inloggen

Uw Logo

Verander je team in 
supporthelden

“Met de live monitoring en de krachtige rapportagemogelijkheden die het ISL Online team voor ons 
heeft ontwikkeld, hebben we de prestaties van onze professionals in het Contact Center kunnen 

optimaliseren en de toch al hoge normen van onze klantenservice kunnen verhogen.”
Alvaro Rudíez, Arsys



Beveiliging ingebouwd, niet vastgeschroefd
Onafhankelijke beveiligingsaudits en penetratietests van het ISL Online systeem, die op regelmati-

ge basis worden uitgevoerd, tonen aan dat ISL Online een betrouwbare dienst is en een zeer hoog 

beveiligingsniveau biedt.

Banken, overheidsinstanties en wereldwijde merken kiezen allemaal voor ISL Online 

vanwege ons hoge beveiligingsniveau in de remote support software industrie.

Firewall-vriendelijk
ISL Online start een uitgaande verbinding automatisch via de poorten 7615, 80 of 443, daarom 

werkt het met uw bestaande firewall en vereist het geen extra configuratie.

Sterkste encryptie
De RSA 2048/4096 bit Public/Private Key Exchange wordt gebruikt om symmetrische AES 256 bit 

end-to-end encryptie tot stand brengen.

Twee-factor authenticatie
Twee-factor authenticatie is een extra beveiligingslaag die u en uw klanten gemoedsrust biedt 

bij het tot stand brengen van een externe sessie.

Sterke SSL Verbinding
RSA 2048/4096-bit

Diffie-Hellman
AES 256 bit end-to-end encryptie

Firewall Verbindingspoorten

Code Ondertekening

Sessiecode
555 562 121

Datacenter
ISL Online Server

Gebruikersverificatie
Twee-factor authenticatie

Functie Transparantie

Wachten op klant

555 562 121

555 562 121

Doe mee aan een sessie

Doe mee

Operator Klant

Wij pakken beveiliging zeer serieus aan

“Vanwege de zeer strikte wetgeving in verband met de privacy in Italië moesten we een product 
vinden met zeer hoge beveiligingsspecificaties en tegelijkertijd geweldige prestaties.”

Dietmar Elsler, Raiffeisen Online



U betaalt ISL Online per gelijktijdige sessie - het aantal sessies dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd. De rest is niet beperkt.

Cloudlicentie
Geen installatie

99,99% service uptime

Optimale prestaties, snelheid en betrouwbaarheid

Wereldwijde dekking

Altijd een up-to-date versie

Geen onderhoudskosten

Zeer schaalbaar

Zelf-gehoste licentie

Private Cloud

Geïnstalleerd op uw eigen server

Volledige onafhankelijkheid en controle

Alle verbindingen worden tot stand gebracht via een privéserver

Maximale privacy

Grote bedrijven

Hoge beschikbaarheid

Netwerk van privéservers

Een bijna 100% fouttolerant systeem

Cloud- en on-premise servicevoordelen gecombineerd

Volledig schaalbaar

Implementeerbaar als een cloud- of door uzelf gehoste dienst

Multi-users

Onbeperkte verbindingstijd

Gratis upgrades en updates

Mobiele apps

Zakelijke ondersteuning

Live chat en webconferentie software

1 gelijktijdige sessie per licentie

Kies wat het beste is voor uw bedrijf Eenvoudige prijzen zonder verborgen kosten

sales@islonline.com

“Door samen te werken met ISL Online hebben we een eersteklas geïntegreerde oplossing voor externe toegang 
voor Managed Workplace kunnen bieden. ISL Online heeft een solide geschiedenis van een functie-rijke externe 
bureaublad software en dit maakt het nog eenvoudiger voor Avast partners om effectief en efficiënt IT-beheer 

diensten aan hun zakelijke klanten te leveren - alles vanuit één enkel platform. “
Francois Daumard, VP of Global Channel Sales, Avast Business
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Cloud over de hele wereld De uwe sinds 2001

Uw prachtige ISL Online-team

ISL Online werd opgericht in 2001, toen de eerste versie van de ISL softwareapplicatie (“Internet Services Layer”) 

werd ontwikkeld. Vandaag biedt ISL Online één van de technologisch meest geavanceerde remote desktop en 

remote access oplossingen voor Windows, Mac, Linux, iOS, Android en Windows 10 Mobile.

Met een eigen cloudinfrastructuur, momenteel gebaseerd op meer dan 70 servers, verdeeld over 50 

professionele datacenters op zes continenten, presteert ISL Online Cloud het een uptime te bereiken 

van 99,9825 procent.

Wij zijn voornamelijk mensen. We houden van sport, muziek en alles wat met technologie te maken heeft. ISL 

Online is een team van enthousiaste individuen, verslaafd aan koffie en sport, die altijd op zoek zijn naar nieuwe 

en innovatieve manieren om gebruikers te imponeren.

sales@islonline.comwww.islonline.com
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Wereldwijd vertrouwd voor 
remote desktop tools

Ontdek waarom kleine ondernemingen en grote bedrijven over de hele wereld onze 

remote tools kiezen om hun klantenondersteuning te verbeteren.
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