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NetSupport Manager voor iOS en Android

De NetSupport Manager control voor iOS en Android biedt mobiel beheer op afstand voor bestaande NetSupport Manager 
gebruikers vanaf elke iPad, iPod, iPhone, Android tablet of Kindle Fire.

Met de nieuwe mobiele Control kan een gebruiker snel zoeken en verbinden met computers op IP-adres of computer-naam, 
om te bladeren of verbinding te maken en computers op afstand te bekijken met behulp van de gratis NetSupport Manager 
Internet Gateway.

De NetSupport Manager Control biedt volledig beheer op afstand, chat en bericht mogelijkheden met iedere computer op 
afstand voorzien een NetSupport Manager Client (versie 11.04 of hoger).

Belangrijkste kenmerken als u uw mobiele apparaat gebruikt voor beheer op afstand van een NetSupport 
Manager client:

• Blader door uw lokale netwerk of een NetSupport 
Internet Gateway om NetSupport Clients op afstand te 
vinden.

• PIN-connect functie maakt het de beheerder mogelijk 
om een gebruiker binnen de onderneming direct te 
lokaliseren. Gewoon door beide partijen een unieke 
pincode te laten invoeren.

• Miniatuurweergave van elke verbonden Client computer.
• Selecteren, verbinden en communiceren tegelijk met 

meerdere cliënt computers. (alleen Android)
• Een lijst met eerder verbonden Clients bekijken om direct 

een verbinding tot stand te brengen.
• ‘Onlangs Verbonden’ lijst biedt snelle toegang tot de 

meest recent bekeken Clients.
• Kies tussen de ‘aanraken’ en ‘cursor’ modus als meer 

nauwkeurigheid bij het bedienen van een externe Client 
computer is vereist.

• Gebruik startscherm widgets om toegang tot vaak 
bekeken Clients (alleen Android) te krijgen.

• Beheer op afstand - Monitoren (alleen bekijken), Share 
(beide partijen hebben interactie en kunnen elkaar 
bekijken) of Control (scherm en toetsenbord op afstand, 
zijn vergrendeld) bij alle op afstand ingeschakelde 
NetSupport Manager Clients.

• Bekijk de computer op afstand met behulp van pinch, 
pan en zoom om belangrijke scherminformatie te 
markeren.

• Pas kleurdiepte tijdens de beheer sessies aan van full 
colour, naar 256, 16 of slechts 2 kleuren bij het lezen van 
documenten op afstand.

• Voer een tekst chat-sessie met de gebruiker op afstand.
• Stuur een NetSupport bericht naar de gebruiker op 

afstand met een optionele time-out faciliteit. Ideaal voor 
het waarschuwen van gebruikers voor komend server of 
e-mail onderhoud.

• Genereer een volledig hardware-inventarisatie rapport 
van een externe computer.

• Toon de huidige status van de draadloze netwerken en 
het laadniveau van de accu van een verbonden Client 
laptop. (alleen Android)

• Inclusief krachtige compressie om datagebruik te 
minimaliseren.

• Gebruik 64, 128 of 256-bits encryptie voor elke sessie.
• Gebruik unieke beveiligingssleutels om ervoor te 

zorgen, dat het NetSupport Manager programma alleen 
toegankelijk is voor uw gebruikers.

• Met een klik - Send Ctrl+Alt+Delete voor het op afstand 
aanmelden of computer-beheer.


