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Passerelle Remote Support 
 
Snel en eenvoudig techniekers op afstand bijstaan met Passerelle Remote Support. Het is een krachtige en 
intuïtieve manier voor uw expert in de backoffice om een technieker in het veld bij te staan die voor 
complexe problemen en onverwachte situaties komen te staan. 
 
Samen complexe problemen oplossen met slimme video-communicatie 
 
Passerelle Remote Support combineert de kracht van Augmented Reality (AR) met video om te 
communiceren met een technieker in het veld – net alsof je er écht bij bent. In essentie laat dit toe om een 
expert van op afstand mee te laten kijken door de ogen van de technieker en hem via annotaties (door een 
klik of schermaanraking), pointers, schema’s, filmpjes, PDFs, … bij te staan in het uitvoeren van het werk.  
 
Het is een eenvoudige oplossing die het mogelijk maakt om samen te werken met techniekers voor 
eender welk probleem – overal en altijd. 
 
Passerelle Remote Support is zo ontwikkeld zodat een video-sessie direct opgezet kan worden – met het 
oog op optimale tijdsbesparing. Je zet een sessie op in minder dan 20 seconden, ook al heeft de technieker 
de tool nog nooit gebruikt. Er is zelf geen app-installatie voor nodig. 
 

Waarom Passerelle Remote Support  

Kennisoverdracht Complexe problemen kunnen door mensen met minder ervaring worden 
opgelost 

Sneller opleiden van 
techniekers 

De opleidingsperiode “onder begeleiding” kan sterk gereduceerd - zo 
niet - geëlimineerd worden 

Betere service 
De beschikbaarheid van een experten vangnet zorgt voor lagere stress 
en grotere zelfzekerheid bij de (startende) werknemer waardoor hij/zij 
beter werkt levert 

Kosten dalen De first-time-fix-rate gaat sterk omhoog 
 
Bovendien laat deze oplossing ook toe support-sessies op te nemen en daarmee ook aan knowledge-
capture te doen. Die opnames kunnen gebruikt worden voor latere feedback of training. 
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Remote Expert 
 

 
 

Technieker in het veld 
 

 
 
 
Effectief & accuraat problemen oplossen – direct en overal ter wereld 
 
Passerelle Remote Support is een eenvoudige en kosten-efficiënte oplossing gebouwd voor industriële 
bedrijven die de waarde van slimme video-communicatie en AR toegankelijk maakt zonder extra 
investering.  
 
Je gebruikt Passerelle Remote Support met de toestellen die je technieker vandaag al heeft – een 
smartphone of wearable (bvb. smartglasses).  
 
 

Technische specificaties (januari 2019)  Probeer nu 30 dagen gratis 

Supported 
devices 
 

• iOS 11 or better 
 

• Android 6.0 or 
better 

 De Passerelle Remote Support proefperiode 
geeft u de mogelijkheid om een pilot project 
op te zetten binnen uw bedrijf en zelf de 
voordelen ervan te ontdekken in een test-
case. 
 
Bij uw gratis proefperiode krijgt u: 

• 30 dagen toegang tot uw eigen 
Passerelle Remote Support 
omgeving 

• Ongelimiteerd aantal gebruikers 
• Beheerders toegang voor user 

management 
• Alle beschikbare functies  
• Email support 

Mail naar info@supportsquare.io en start 
vandaag nog uw proefperiode. 

Network 
Connectivity 

Aanbevolen: 2.0 Mbps 
Minimum: 500 Kbps  
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