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Resolva rapidamente problemas
técnicos de seus clientes

Ofereça suporte técnico aos seus clientes ou acesse 

computadores isolados a qualquer hora, de qualquer 

lugar. O ISL Online abre rapidamente e facilita o acesso 

de seus clientes a uma sessão.

O ISL Online torna 
o suporte muito 
mais fácil

sales@islonline.com

Usuários Ilimitados Simples de utilizarCompatível com
versões anteriores

“A solução de suporte remoto que precisávamos tinha que atender três exigências básicas; ser 
rápida e confiável, de fácil utilização e intuitiva, e atender nossas rígidas normas de segurança.”

Carlos Benavides, Gerente de Suporte de TI da Terpel
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Crie um acesso permanente instalando um agente de acesso remoto em qualquer computador 

Windows ou Mac. Conecte-se de forma segura e faça manutenção remota em qualquer servidor ou 

computador da sua lista ou troque arquivos.

Nós não determinamos os limites, você sim
Você pode instalar o ISL Online em um número ilimitado de computadores, criar qualquer número de 

usuários e prestar suporte a qualquer número de clientes.

Conecte-se em qualquer lugar, não importa o aparelho
O ISL Online independe de plataforma. Você pode acessar e controlar qualquer computador Windows, 

Mac ou Linux em segundos a partir de seu computador ou telefone celular. Ou prestar suporte a 

usuários de dispositivos móveis.

Fácil para você e seus clientes

Fique em paz e tranquilidade no trabalho

Enriqueça seu suporte com um Chat Ao Vivo

O ISL Online facilita que seus clientes entrem em uma sessão remota clicando em um link no email 

de convite.

Nosso sistema de segurança integrado mantém seus dados e sessão seguras, enquanto nosso uptime 

(bem acima dos 99,95% prometidos) garante uma continuidade confiável do negócio.

Dê a seus clientes uma chance de te contactar através do chat ao vivo e iniciar uma sessão de suporte 

remoto com um único clique.

Otimize seu serviço de suporteAcesse centenas de computadores a 
qualquer hora, de qualquer lugar

“Nosso time resolve 80% dos problemas técnicos pelo ISL Online.”
Joerg Sitzlack, Konica Minolta Business Solutions Europe



Aproveite sua liberdade
Use seu iPhone, iPad ou aparelho Android para acessar e controlar qualquer computador remoto. 

Como alternativa, teste aparelhos móveis a partir de seu computador Windows, Mac ou Linux.

Nosso software de suporte remoto foi desenvolvido com você em mente, considerando seu fluxo de trabalho.

Formas de se conectar Reiniciar e continuar
Seus clientes podem entrar em uma sessão por 

um email de convite, chat ao vivo, app de desktop 

ou a partir de seu web site. Escolha qual preferir.

Reinicie um computador remoto sem interrom-

per ou finalizar a sessão de suporte.

Chat Ao Vivo Grátis Gravação de sessão
Adicione nosso software de chat ao vivo ao seu 

site e melhore seu suporte de TI. Inicie uma sessão 

de suporte remoto com um único clique.

Grave suas sessões por segurança, garantia de 

qualidade e fins de treinamento.

Rico em recursos, porém rápido e confiável

Paineis de Controle Controle

Arquivos

Chat Monitores Visualizar WhiteBoard Beyboard Qualidade Gravar Tela Cheia

Sys Info Ferramentas Fechar

11:50

11:50

Baixe da

“Nossos administradores de sistemas internos e oficiais senior podem administrar servidores ou acessar 
seus próprios PCs de praticamente qualquer lugar utilizando seus iPads ou iPhones.”

Ministry of Public Administration of Slovenia



Crie usuários ilimitados e gerencie seus 

operadores de helpdesk centralmente. Utilize 

monitoramento e ferramentas de relatório ao 

vivo para otimizar sua performance, resultando 

em menos tempo de espera e rápida solução 

de problemas.

Crie usuários ilimitados Trabalhe junto
Crie um número ilimitado de usuários e defina seus 

direitos e limitações.

Convide outro operador para sua sessão de suporte 

remoto ou transfira a sessão para ele.

Agrupe e compartilhe computadores Tome decisões baseadas em dados
Organize computadores em grupos e os compartil-

he com outros usuários.

Crie relatórios divididos por usuário e otimize o 

fluxo de trabalho de sua equipe.

Suporte com um visual personalizado
Personalize o software de suporte remoto ISL Online para adequá-lo à imagem de sua em-

presa. Ajuste a cor , logo e texto do software e deixe-o mais familiar.

O nome de seu ícone

ISL Online Network

Don’t have an ISL Online account?

Sign Up Now

Seu Visual Chave

EntrarLembre-me

Esqueceu a senha?

Senha

E-mail ou Usuário

Entrar

Seu Logo

Transforme seu time 
de suporte em heróis!

“Com o monitoramento ao vivo e poderosas possibilidades de relatório que a equipe ISL Online 
desenvolveu para nós, pudemos otimizar a performance de nossos profissionais na Central de 

Contatos e melhorar ainda mais nosso atentimento ao consumidor.”
Alvaro Rudíez, Arsys



Segurança integrada
Auditorias de segurança independentes e testes de penetração do sistema ISL Online, conduzidos 

regularmente, revelam que o ISL Online é um serviço confiável e oferece altos padrões de segurança.

Bancos, entidades governamentais e marcas globais escolhem o ISL Online por nosso alto 

nível de segurança na indústria de softwares de suporte remoto.

Aceita Firewall
O ISL Online automaticamente inicia uma conexão de saída nas portas 7615, 80 ou 443, por isso 

ele funciona com seu Firewall e não requer nenhuma configuração adicional.

Criptografia mais forte
A RSA 2048/4096 Bit Public/Private Key Exchange é utilizada para negociar criptografia simétrica 

AES 256 Bit de fim a fim.

Autenticação de dois fatores
A Autenticação de dois fatores é uma camada extra de segurança que dá tranquilidade a você e 

seus clientes ao iniciar uma sessão remota.

Conexão SSL Forte
RSA 2048/4096-bit

Diffie-Hellman
Criptografia AES 256 bit de fim a fim

Ports de Conexão de Firewall

Assinatura de Códigos

Código de Sessão
555 562 121

Data Center
ISL Conference Proxy

Autenticação de Usuário
Autenticação de Dois Fatores

Transparência de Função

Esperando Cliente

555 562 121

555 562 121

Entre em uma Sessão 

Entrar

Operador Cliente

Levamos a segurança muito a sério

“Devido à rígida legislação referente à privacidade na Itália, tivemos que encontrar um produto 
com altas especificações de segurança e ótima performance ao mesmo tempo.”

Dietmar Elsler, Raiffeisen Online



O preço do ISL Online é definido por sessões simultâneas - o número de sessões acontecendo ao mesmo tempo. 

O resto é ilimitado.Licença de Cloud
Sem instalação

99,99% de uptime de serviço

Ótima performance, velocidade e confiabilidade

Cobertura global

Versões atualizadas sempre

Sem custos de manutenção

Escalabilidade do serviço

Licença de Auto-hospedagem

Cloud Privada

Instalado em seu próprio servidor

Total independência e controle

Todas as conexões estabelecidas por um servidor privado

Máxima Privacidade

Companhias Maiores

Alta Disponibilidade

Rede de servidores privados

Um sistema quase 100% tolerante a falhas

Benefícios de serviços em nuvem e locais combinados 

Completamente Escalável

Implementado como auto-hospedagem ou serviço de nuvem

Multi-usuários

Tempo de conexão ilimitado

Melhorias e atualizações grátis

Apps móveis

Suporte empresarial

Software de chat ao vivo e conferência web

1 sessão simultânea por licença

Escolha o melhor para seu negócio Preços sem custos escondidos

sales@islonline.com

“Nossa parceria com o ISL Online nos possibilitou fornecer uma solução de acesso remoto 
premium e integrado para o Managed Workplace. O ISL Online traz um histórico sólido 

fornecendo um software de controle a suporte remoto rico em recursos e isso tornará 
ainda mais fácil para os parceiros do Avast administrarem efetivamente serviços de 

gerenciamento de TI de forma remota - tudo a partir de uma única plataforma.”
Francois Daumard, VP da Global Channel Sales, Avast Business
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Cloud pelo mundo Seu desde 2001

Seu adorável time ISL Online

A ISL Online foi fundada em 2001 quando a primeira versão do software  ISL (“Internet Services Layer”)  

foi desenvolvida. Hoje, a ISL Online oferece uma das soluções em suporte remoto mais avançadas 

tecnologicamente para Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Windows 10 Mobile.

Com uma infraestrutura de cloud proprietária, atualmente baseada mais de 70 servidores, distribuída em 50 data 

centers em 6 continentes, o ISL Online Cloud tem um uptime que chega a 99.9825%.

Somos humanos. Gostamos de esportes, música e tudo relacionado a tecnologia. Somos um time de indivíduos cheios 

de vontade, viciados em café e esportes sempre em busca de novas formas de surpreender nossos clientes.

sales@islonline.comwww.islonline.com
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Confiança mundial por 
ferramentas de suporte remoto

Veja por que pequenas empresas e grandes corporações do mundo todo escolhem 

nossas ferramentas remotas para melhorar seu suporte ao consumidor.

www.islonline.com | sales@islonline.com
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