Vad är TSplus?
TSplus är den mest omfattande och lättanvända lösningen för fjärranslutningar och distansarbete.
•
•
•
•
•
•

Anslut från vilken enhet som helst
Anpassa din webbportal,
Skriv ut var som helst med den universella skrivaren
Använd Gateway för större servermiljöer och hantera hela din skara av
servrar, allt från en intuitiv och modern Admintool.
Lägg till kraftfulla tillägg för att hålla dina fjärranslutningar säkra och
skyddade med 2FA, RDS-Knight och/eller Server Genius.
TSplus är den bästa lösningen för fjärråtkomst till dina Windowsapplikationer som tillhandahåller webbportal, HTML5-klient,
sessionshantering, lastbalansering, universell skrivare, heltäckande
fjärrskrivbord, applikationskontroll, RDP Defender och mycket mer.

TSplus förser dig med möjligheten till flera inloggningssessioner, lastbalansering,
universell skrivare, heltäckande fjärrskrivbord, applikationskontroll, säker RDP,
TSplus Gateway, mobila anslutningar via iPad, Android och mycket mer. TSplus är det
mest kostnadseffektiva och lättanvända alternativet till Windows Terminal Server
(TSE), Remote Desktop Service (RDS) / Citrix / 2x- Paralles för datorer och servrar med
XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 PRO, SBS, Windows Server
(2003/2008/2012/2016)
==================================================================
Mer än 100 000 kunder över hela världen använder TSplus idag. Vissa är små företag,
restauranger, SPA-salonger, auktoriserade revisorer, arkitektföretag m.fl. Andra är stora
myndigheter och företag såsom Amerikanska armén och Siemens. Exempel på Universitet och
högskolor som också valt TSplus är UCLA och Paris La Sorbonne. TSplus kan hantera det som
alla dessa har gemensamt - krävande och kritiska applikationsuppdrag.

Funktioner
Med hjälp av TSplus kan administratörer publicera Windows-baserade applikationer
via en webbsida. Detta är särskilt användbart för ofta uppdaterade, svårt distribuerade
applikationer, program som sällan används av ett stort antal användare eller där stora
mängder data måste manipuleras över anslutningar med låg bandbredd.
TSplus Mobile har följande fördelar
·
·
·
·
·
·

·

Användare behöver inte manuellt hämta och installera klienten
Applikationen behöver inte installeras lokalt utan det räcker med att
administratören skickar en URL adress för direkt anslutning.
Administratörer kan snabbt uppdatera länkar till en webbsida för att smidigt
dirigera användare till ett nytt eller uppdaterat program på samma eller olika
servrar.
Om någon applikation uppdateras, kommer användarna automatiskt att hämta
den nya versionen när de navigerar till webbsidan.
Stödjer en Universal Printing-funktionalitet
Stödjer både HTTP och HTTPS
Stödjer en Universal Printing-funktionalitet
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Åtkomst via webbläsare

Fjärranslutning
Anslut säkert till skrivbordet och använd dina program och filer, även när du inte är på
ditt kontor.
TSplus erbjuder fjärrskrivbord eller programåtkomst via en webbläsare.
Admintool möjliggör snabb och enkel tillgång till webbplatser för modifiering.
Det finns Java och HTML5-mekanismer inbäddade i koden, vilket garanterar stabil
aktivitet på olika plattformar.
TSplus använder RDP-protokollet för kommunikation med servern. Använd vilken som
helst RDP-anslutningsklient för åtkomst till TSplus.

Universal skrivare
·

Universal Print Driver är en intelligent skrivardrivrutin som stödjer ett brett utbud av
skrivare och multifunktionsskrivare.

·

Med Tsplus Universal Printer kan man skriva ut utan att lokala skrivardrivrutiner
behöver installeras.

·

Detta gör serverns arbete stabilt och ger användarna möjlighet att göra utskrifter från
vilken plats som helst och vilken skrivare som helst.

·

Dessutom överförs de lätta PostScript-filerna via nätet vilket förbättrar
utskriftskvaliteten.

·

Testa och se själv hur utskriftsspolen fungerar med 20 samtidiga utskrifter.

TSplus flexibilitet
Oavsett om det är PC, Android, macOS, iOS,eller smartphone – kan du använda TsPlus
för fjärråtkomst och fjärranslutning till dina applikationsservrar.
Inbyggda säkerhetsmekanismer sparar mycket av administratörens insatser.
Oavsett om det är Windows, macOS eller Linux systemplattform det är inga problem
att fjärransluta från olika platser.
Ladda ner och testa fullversionen i 15 dagar, för upp till 5 användare.

Aktivera och njut av fjärransluten applikationsservern på bara 30 sekunder!
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PORTABLE CLIENT GENERATOR
Med TSPLUS klient-generator skapar du en ”PORTABLE REMOTE CONNECTION
CLIENT”, som integrerar alla nödvändiga anslutningsparametrarar.
Slutanvändare behöver inte tänka på inställningar till fjärranslutningen, det räcker att
klicka på den skapade klient ikonen och ansluta till fjärrservern med de parametrar
som tilldelas användaren.
TSplus är kompatibel med RDP-protokollet men är oberoende från Microsofts

RDP-protokoll för fjärranslutningar. Av detta skäl kan alla RDP-klienter användas för
att komma åt TSplus Serverar som stödjer flera användarlägen. Användare som
ansluter kan ansluta samtidigt till flera sessioner och fristående program.
==============================================================

Skalbarhet / Lastbalansering
TSplus kan köras i stora IT-miljöer och i molnet. ENTERPRISE-utgåvan innehåller alla
funktioner för lastbalansering, feltolerans (failover) och multi-serverhantering.
==============================================================

Enkel att installera och använda
TSplus är helt transparent för dina användare. Slutanvändare får tillgång till de
program som de jobbar med. Enkel installation tar bara några minuter. Du sparar tid
och utbildningskostnader.
==============================================================

TsPlus ENTERPRISE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Stödjer upp till 20 servrar i en Server Farm,
Upp till 1000 användare kan ansluta och arbeta samtidigt på en skalbar
arkitektur med lastbalansering.
Web Portal för kontrollerad åtkomst till alla servrar i TSplus Farm.
Möjligheten att tilldela en eller flera applikationsservrar till användare eller
användargrupper.
Stöder lastbalansering och failover.
Tillgång till fjärrskrivbordet från vilken som helst Webbläsare.
Säker anslutning med alla Internet webbläsare med HTTPS och SSH
protokollet.
HTML-koden innehåller Java och HTML5 mekanismer.
Enkel anslutning med mobila enheter, iPhone / iPad och alla enheter med
Android-system,
Lättanvänd verktygssats för webbansvariga för webbplats anpassning.
Portal för publicerade applikationer.
Förutom Windows inloggning, möjlighet att tillåta inloggningar med epostadress eller PIN-kod,
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Universal Skrivaren tjänst tillåter utskrifter från vart som helst, utan att behöva
installera skrivardrivrutiner på servern. Signifikant påskyndar utskrifter via
Internet.
AdminTools – administratörsverktyg.
Stöd för flera samtidiga anslutningar.
Kontroll av distribuerade resurser på användaren och eller på gruppnivå.
TSplus Aktivitetsfält och paneltillämpningar.
Tillgång till fjärrskrivbordet.
Klientgenerator – konfigurerar anslutningsparametrar.
RemoteApp - anslutningsklient.
Fullständigt kompatibel med RDP-protokollet.
Städ för dubbel skärm och dubbelriktat ljud.
Stöd för Active Directory.

==============================================================
Med varje inköpt program följer en livstidslicens samt kostnadsfri full support i 30 dagar.

==============================================================
Livstidslicensen som ingår vid köpet av programvaran inkluderar inte uppdateringar och
support. För att hålla TSPlus uppdaterad och säker, är det rekommenderat att förlänga de
kostnadsfria 30 dagarna till en årlig support.
Vårt supportabonnemang garanterar att du får alla uppdateringar, felsökningslösningar och till
och med nya versioner av programmet.
Beställ TSplus supportabonnemang som ger dig tillgång till de nyaste versionerna och
uppdateringarna. I den ingår även hjälp från vårt personliga supportteam.
Supportabonnemanget kan köpas eller förlängas i ett, två eller tre år.
1 års support = 18% av licenspriset.
2 års support = 16% av licenspriset.
3 års support = 15% av licenspriset
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