Zdalne sterowanie dla urządzeń mobilnych
NetSupport Manager dla systemów iOS oraz Android
NetSupport Manager dla systemów iOS oraz Android zapewnia zdalne sterowanie obecnym użytkownikom NetSupport
Manager z dowolnego iPada, tabletu lub Kindle Fire z systemem Android.
Możliwość sterowania mobilnego pozwala użytkownikowi szybko wyszukiwać i łączyć się z lokalnymi komputerami przy
pomocy adresu IP lub nazwy komputera, a także wyszukiwać, łączyć się i oglądać zdalne komputery przy użyciu elementu
bramki internetowej NetSupport Manager.
Sterowanie NetSupport Manager zapewnia pełną zdalną kontrolę, pozwala na czaty i komunikowanie się z dowolnymi
zdalnymi komputerami, obsługującymi aktualnego Klienta NetSupport Manager.

Główne zalety zdalnego sterowania NetSupport Manager dla systemów iOS i Android:
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Przeszukiwanie lokalnej sieci lub ustanowionej bramki
internetowej NetSupport w celu znalezienia Klientów
NetSupport.
Funkcja Połączenie PIN umożliwia technikowi
błyskawiczne zlokalizowanie użytkownika w sieci, gdy
obie strony wprowadzą zgodny, unikatowy, kod PIN.
Zdalne sterowanie – Oglądaj (tylko widok), Współdziel
(dwie strony mają możliwość oglądania oraz interakcji)
lub Kontroluj (zdalny ekran i klawiatura są zablokowane)
dowolny zdalny komputer z włączonym programem
NetSupport Manager.
Miniatury każdego połączonego urządzenia Klienta.
Jednoczesny wybór, połączenie i komunikacja z kilkoma
urządzeniami Klientów.
Przeglądanie listy poprzednio połączonych Klientów pod
kątem bezpośredniej trwającej łączności.
Przełączaj się pomiędzy trybem „dotykowym” i trybem
„kursora”, gdy jest wymagana większa dokładność
podczas sterowania zdalnym urządzeniem Klienta.
Lista „Ostatnie Połączenia” pozwala na szybki dostęp do
ostatnio oglądanych Klientów.
Przeglądaj zdalny komputer, przy pomocy gestów
“ściskania”, przesuwania i przybliżania kluczowych
elementów ekranu.
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Prowadzenie czatów ze zdalnym użytkownikiem.
Wysyłanie komunikatów NetSupport do zdalnego
użytkownika, z opcją limitu czasowego. Doskonała
funkcja do powiadamiania użytkowników o zbliżajacej
się konserwacji serwera lub poczty elektronicznej.
Generowanie pełnego raportu o zasobach sprzętu dla
zdalnego urządzenia na życzenie.
Podgląd aktualnego stanu sieci bezprzewodowych i
baterii dla połączonego laptopa Klienta.
Jedno kliknięcie - Wyślij Ctrl+Alt+Delete w celu zdalnego
logowania lub zarządzania komputerem.
Widżety na ekranie domowym zapewniają dostęp do
często oglądanych Klientów (tylko system Android).
Wsparcie dla wielu monitorów.
Możliwość silnej kompresji w celu zminimalizowania
wykorzystania danych.
Regulacja głębi koloru podczas zdalnej sesji z pełnego
koloru na 256, 16 lub tylko 2 podczas odczytu zdalnych
dokumentów.
Kodowanie 64-, 128- lub 256-bitowe dla każdej sesji.
Wykorzystanie Unikatowych kluczy zabezpieczających
do zapewnienia, że dana kopia NetSupport Manager jest
dostępna tylko dla określonych użytkowników.
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