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Vær effektiv. Gi ekstern støtte.
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Fiks klientenes problemer raskere enn 
noensinne. Bli helten deres.

Gi teknisk støtte til kundene dine eller få tilgang til 

uovervåkede datamaskiner når som helst, fra hvor 

som helst. ISL Online starter raskt og gjør det enkelt for 

kundene dine å bli med i en økt.

ISL Online gjør 
støtte mye enklere

sales@islonline.com

Ubegrenset antall 
brukere

Enkel å brukeBakoverkompatibel

“Den eksterne skrivebordsløsningen vi trengte, måtte oppfylle tre grunnleggende krav; den måtte 
være rask og pålitelig, brukervennlig og intuitiv, og overholde våre strenge sikkerhetsprotokoller.”

Carlos Benavides, Support IT Manager ved Terpel
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Sett opp permanent tilgang ved å installere en ekstern tilgangsagent på Windows- eller Mac-datamaskiner. Koble trygt 

til og utfør eksternt vedlikehold eller utveksle filer, på hvilken som helst server eller datamaskin på listen din.

Vi setter ikke begrensningene, det gjør du
Du kan installere ISL Online på et ubegrenset antall datamaskiner, opprette et hvilket som helst antall 

brukere og støtte et hvilket som helst antall klienter.

Koble til fra hvor som helst, uansett fra hvilken enhet 
IS Online kan brukes uavhengig av plattform. Du har tilgang til alle Windows, Mac eller Linuxmaskiner på bare 

noen sekunder fra datamaskinen eller den mobile enheten din. Eller tilby støtte til brukere av mobilenheter.

Enkelt for deg og klientene dine

Føl trygghet på jobb

Berik kundestøtten med en live-chat

ISL Online gjør det enkelt for dine klienter å bli med i en økt ved å klikke på en lenke i en e-postinvitasjon.

Vår innebygde sikkerhet holder dataene dine trygge og øktene dine sikre, mens oppetiden vår (godt 

over det lovede 99,95%) sikrer deg en pålitelig forretningskontinuitet.

Gi klientene dine en sjanse til å kontakte deg gjennom live-chat og starte en ekstern skrivebordsøkt 

med ett enkelt klikk.

Optimalisert kundestøtteFå tilgang til hundrevis av datamaskiner 
når som helst, hvor som helst

“Teamet vårt løser rundt 80% av alle tekniske problemer gjennom ISL Online.”
Joerg Sitzlack,  Konica Minolta Business Solutions Europe



Nyt friheten din
Bruk din iPhone, iPad eller Android for tilgang til og kontroll over enhver ekstern datamaskin. Du 

har også tilgang til feilsøking av mobile enheter fra Windows, Mac eller Linux-maskiner.

Vår eksterne skrivebords-programvare er utviklet med deg i tankene, fra din arbeidsflyt til din lommebok.

Tilkoblingsmåter Starte om og fortsette
Klientene dine kan bli med på en økt via 

e-postinvitasjon, live-chat, skrivebordsapp eller fra 

nettsiden din. Velg det som passer deg best.

Starte om en ekstern datamaskin uten å forstyrre 

eller avslutte støtte-økten.

Gratis Live-chat Økt-innspilling
Legg til Live-chatten vår på nettsiden din og 

forbedre IT-supporten din. Du kan starte en 

ekstern økt med bare ett enkelt klikk.

Spill inn dine økter for sikkerhet, kvalitetssikring 

og treningsformål.

Rik på funksjoner, likevel enkel, 
rask og pålitelig

Dashboard Kontroll

Filer

Chat Skjermer Vis Tavle Tastatur Kvalitet Spille inn Fullskjerm

Sys info Verktøy Lukk

11:50

11:50

Få det fra

“Våre interne systemadministratorer og senioransatte er i stand til å administrere servere eller få tilgang til 
egne PC-arbeidsstasjoner fra nesten hvor som helst ved bruk av iPad eller iPhone.”

Forvaltningsdepartementet i Slovenia



Opprett ubegrenset antall brukere og 

administrer dine kundestøtteoperatører 

sentralt. Bruk live overvåking og 

rapporteringsfunksjoner for å optimalisere 

ytelsen, noe som resulterer i kortere ventetid 

for kunder og raskere billett-løsning.

Ubegrenset antall brukere Arbeide sammen
Opprett et ubegrenset antall brukere og definer 

rettighetene og begrensningene deres.

Inviter en annen operatør til din eksterne 

skrivebordsøkt eller overfør økten til dem.

Gruppere og dele datamaskiner Datadrevne beslutninger
Organiser datamaskiner i grupper og del dem med 

andre brukere.

Lag rapporter som er brutt ned etter bruker og 

optimaliser teamarbeidet ditt.

Støtte med tilpasset utseende
Tilpass den eksterne skrivebordsprogramvaren fra ISL Online slik at den passer til bedriftens 

profil. Juster programvareutseende, tekster og logo til å bli mer velkjent.

Ditt ikonnavn

ISL Online Network

Don’t have an ISL Online account?

Sign Up Now

Visuelt budskap

Logg innHusk meg

Glemt passord

Passord

E-post eller brukernavn

Logg inn

Din logo

Gjør teamet ditt til 
superhelter!

“Vi har opptimalisert kvaliteten og prestasjonen til våre ansatte i vårt kontaktsenter, og 
hevet det gode kundeservicenivået til nye høyder, takket være de gode live-overvåking- og 

rapporteringsmulighetene som teamet til ISL Online utviklet for oss.“
Alvaro Rudíez, Arsys



Sikkerheten er innebygd, ikke boltet på
Uavhengige sikkerhetstester og tester av sikkerhetshull i ISL Online-systemet blir utført på regelmessig 

basis, og konklusjonen er at ISL Online er en pålitelig tjeneste som tilbyr svært høy grad av sikkerhet.

Banker, myndigheter og globale merkevarer velger alle ISL Online på grunn av vårt høye 

sikkerhetsnivå i ekstern støtte-programvareindustri.

Brannmur-vennlig
ISL Online initierer automatisk en utgående forbindelse gjennom portene 7615, 80 eller 443, og 

fungerer derfor med din eksisterende brannmur og krever ingen tilleggskonfigurasjon.

Kraftig kryptering
RSA 2048/4096 Bit Offentlig/Privat Key Exchange brukes til å forhandle symmetrisk AES 256 bits 

ende-til-ende-kryptering.

To-faktorautentisering
To-faktorautentisering er et ekstra lag av sikkerhet slik at du og kundene dine føler trygghet, når

dere starter en ekstern økt.

Sterk SSL-forbindelse
RSA 2048/4096-bit

Diffie-Hellman
AES 256 bit ende-til-ende-kryptering

Brannmur tilkoplingsporter

Kode-signering

Økt-signering
555 562 121

Datasenter
ISL konferanse Proxy

Brukerautentisering
To-faktorautentisering

Gjennomsiktig funksjonalitet

Vente på klient

555 562 121

555 562 121

Bli med på en økt

Bli med

Operatør Klient

Vi tar sikkerhet på alvor

“På grunn av meget streng lovgivning om personvern i Italia måtte vi finne et produkt med svært 
høye sikkerhetsspesifikasjoner men samtidig med god ytelse.”

Dietmar Elsler, Raiffeisen Online



ISL Online er priset per samtidige økt – antall økter som kjører på samme tid. Resten er ikke begrenset.

Sky-lisens
Ingen installasjon

99.99 % oppetid

Optimal ytelse, hastighet og pålitelighet

Global dekning

Alltid tilgang til seneste versjon

Ingen vedlikeholdskostnader

Skalering av tjeneste

Lisens for egen drifting

Privat sky

Installert på din egen server

Full uavhengighet og kontroll

Alle forbindelser etablert gjennom en privat server

Maksimalt personvern

Store bedrifter

Høy tilgjengelighet

Nettverk av private servere

Et nesten 100 % feilfritt system

Kombinerte på-stedet og skytjeneste-fordeler

Fullt skalérbar

Kan iverksettes som skytjeneste eller som egen-driftet

Flerbruker

Ubegrenset tilkoblingstid

Gratis oppgraderinger og oppdateringer

Mobilapper

Bedriftsstøtte

Live-chat og programvare for nettkonferanse

1 samtidig økt
per lisens

Velg det beste for din bedrift Enkle priser, ingen skjulte kostnader

sales@islonline.com

“Partnerskap med ISL Online har gjort det mulig for oss å tilby en integrert, premium fjerntilgangsløsning 
for Managed Workplace. ISL Online gir en solid historie som leverer funksjonsrik ekstern skrivebords-
kontrollprogramvare, og dette vil gjøre det enda enklere for Avast-partnere å effektivt administrere 

eksterne IT-styringstjenester til sine forretningskunder - alt fra én enkelt plattform.”
Francois Daumard, VP of Global Channel Sales, Avast Business
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Global skytjeneste Til tjeneste siden 2001

Det herlige ISL Online-teamet

ISL Online ble startet i 2001, når den første versjonen av ISL (Internet Services Layer) programvareapplikasjon ble 

utviklet. I dag, tilbyr ISL Online en av de mest teknologisk avanserte eksterne skrivebordsløsningene for Windows, 

Mac, Linux, iOS, Android og Windows 10 Mobile.

Med en proprietær sky-infrastruktur, som for øyeblikket er basert på 70+ servere, distribuert i 50 bransjebestemte 

datasentre på seks kontinenter, ISL Online Cloud presterer med en oppetid på 99,9825 prosent.

Som for det meste består av mennesker. Vi liker sport, musikk og alt som har med teknologi å gjøre. Teamet til ISL 

Online er en gruppe av ivrige individualister som er hektet på kaffe og sport, og som alltid er på utkikk etter nye 

og innovative måter å imponere våre brukere på.

sales@islonline.comwww.islonline.com
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Anerkjent over hele verden for 
eksterne skrivebordsverktøy

Se hvorfor små bedrifter og store selskaper over hele verden velger våre eksterne 

verktøy for å styrke sin kundestøtte.

www.islonline.com | sales@islonline.com
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