
Desktop Service Tool
Kosten besparen met technisch inzicht op afstand

De Desktop Service Tool is een krachtige 
micro-computer en maakt het mogelijk om systemen, 
apparatuur en netwerken op afstand te benaderen door 
gebruik te maken van remote desktop software. 

U sluit de Desktop Service 
Tool aan en u heeft direct 
beveiligde toegang tot het 
netwerk vanuit de gehele 
wereld. TeamViewer, VNC 
en AnyDesk staan er al op 
(AnyDesk is voor-geïnstalleerd 
met aangeleverde, unieke 
toegangsgegevens). 

Het aansluiten op een switch of router (UTP of WiFi) 
met internettoegang is voldoende om aan de slag te 
kunnen. Dit maakt de Desktop Service Tool flexibel en 
razendsnel inzetbaar. Denk aan beveiligingssystemen, 
communicatiesystemen, robots, IoT toepassingen, 
NUTS-voorzieningen, productiesystemen, petrochemie, 
netwerken met uiteenlopende IP gebaseerde apparatuur.

Alles wat een IP-adres heeft kan nu zeer eenvoudig, 
snel en nagenoeg zonder specifieke IT-kennis benaderd 
worden voor aanpassingen, service en onderhoud 
maar ook tests, firmware upgrades, storing zoeken en 
logbestanden nakijken.

De Desktop Service Tool voorziet in de zogenaamde 
“secured unattended remote access”. Ofwel een 
beveiligd extern bureaublad dat automatisch een 
beveiligde toegang toelaat.

Bureaublad

Externe software

Web-interface

“De Desktop Service Tool heeft geen kostprijs, maar een terugverdientijd”.



“Waarom zou je naar een klant toe rijden als je veel handelingen 
die je ter plaatse doet ook op afstand kunt doen?”

Concrete besparing

Vaardige technici zijn schaars, dus maak optimaal gebruik van 
hun capaciteit. Daar komt bij dat veel storingsmeldingen op 
afstand opgelost kunnen worden of simpelweg vallen onder user-
error. 

Als een monteur op afstand toegang heeft tot de systemen bij de 
klant kan hij op voorhand al inschatten of een bezoek nodig is of 
niet. 

Met enige regelmaat zal dat niet direct nodig zijn en dat bespaart 
natuurlijk enorm veel arbeidstijd en andere kosten. Als de Desktop 
Service Tool 2 ritten van een monteur per jaar uitspaart, dan is 
deze al terugverdiend. En denkt u eens aan de klanttevredenheid 
als een storing binnen een paar minuten opgelost is.

Inzicht en resultaat

Op het bureaublad van de Desktop Service Tool kan een 
document of map geplaatst worden met technische informatie 
van de systemen. Zo is zelfs op afstand heel snel inzichtelijk 
hoe een project of installatie is opgebouwd. Vervolgens kunnen 
de IP-nummers met benaming of positie van de apparatuur in 
de favorieten van de browser gezet worden zodat alles snel 
toegankelijk en overzichtelijk is. Ook voor nieuwe of minder 
ervaren monteurs.

De voorgeïnstalleerde netwerk-scanner NMAP geeft zonodig 
nog veel meer informatie over IP ranges, port mapping, actieve 
services, ping-informatie en nog veel meer. NMAP geeft ook de 
mogelijkheid om nieuwe op DHCP geïnstalleerde apparatuur snel 
te vinden en vervolgens te programmeren. Snel, krachtig, effectief!

Beveiliging

De Desktop Service Tool heeft een Linux core en is veel beter 
beschermd tegen hacken, virussen, trojans, ransomware, 
spyware en malware dan bijvoorbeeld Windows10. Nog steeds 
worden circa 85% van alle aanvallen uitgevoerd op Windows, 
IOS en Android. Linux is van zichzelf dus al erg veilig.
De remote desktop software is beschermd met een unieke 
inlog-ID en instelbaar wachtwoord. Ook kan elke installatie van 
software afgeschermd worden met een instelbare inlog-ID en 
wachtwoord.

De Remote Desktop Tool kan ook nog eens voorzien worden 
van additionele anti-virus software. Deze beschermt zelfs 
tegen non-Linux bedreigingen zodat de Remote Desktop Tool 
niet zomaar drager kan zijn van gevaarlijke software.



Internet

RFID

• Van waar ook ter wereld zeer eenvoudige 
beveiligde toegang tot systemen, apparatuur 
en netwerken via Internet.

• Zeer klein formaat: 90 x 60 x 45 (l x b x h) 
voor de Power over Ethernet variant. 90 x 
65 x 30 (l x b x h) voor de 230 Volt adapter 
variant

• Toegang middels PC, laptop, tablet of 
smartphone • Dual band WiFi onboard

• Duidelijk, herkenbaar en logisch in gebruik • Bluetooth onboard

• Voeding: Power over Ethernet of 230 Volt 
adapter • RJ45 Ethernet onboard (1x)

• Remote Desktop: TeamViewer, VNC en 
Anydesk onboard voor unattanded remote 
access

• USB onboard (4x

• Email client onboard • Custom aanpassingen mogelijk

• Plug-and-play • Audio onboard (stereo)

• Besturingssysteem: Linux • Krachtige, snelle performance met zeer 
beperkte dataflow

Features en toepassing

Compabiliteit



Specificaties

• Moederbord • Broadcom BCM2837B0

• CPU • Quad-core A53 (ARMv8) 64-bit @ 1.4GHz

• GPU • Broadcom Videocore-IV

• RAM • 1GB LPDDR2 SDRAM

• LAN • Gigabit Ethernet, RJ45 input

• WiFi • 2.4GHz en 5GHz 802.11b/g/n/ac WiFi

• Bluetooth • Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE) 

• Data-opslag • Micro-SD, max 32 GB

• Video out • HDMI

• USB • 4x USB 2.0

• Audio out • 3,5 mm mini-jack, stereo

• Gewicht • 80 gram

• Gewicht PoE variant • 155 gram

• Afmetingen • 90 x 65 x 30 mm (l x b x h)

• Afmetingen PoE variant • 90 x 80 x 45 mm (l x b x h)

• Voeding middels netspanning • 230 Volt AC—5 Volt DC 2A

• Voeding middels PoE (alleen PoE variant) • 802.3af PoE switch of 802.3af PoE injector

• Koeling • Actief (PoE variant passief evenals actief)

• Gebruikstemperatuur • 0 tot 50 graden Celsius

Desktop Service Tool (Adapter variant) Desktop Service Tool (PoE variant)



Flexibel inzetbaar en eenvoudig in gebruik

Remote Desktop software zoals TeamViewer, VNC of AnyDesk  
hebben veel monteurs al op hun laptop staan om hulp op afstand 
te krijgen van kantoor of een fabrikant of leverancier. Een remote 
desktop beschikbaar hebben bij de klant is erg lastig realiseerbaar 
en niet altijd wenselijk. 

Een VPN verbinding opzetten met het netwerk van de klant is een 
alternatief, maar vaak niet wenselijk vanuit de klant. Zeker niet 
als dat 24/7/365 beschikbaar moet zijn. Het vraagt ook nogal wat 
kennis van zaken van netwerken en de situatie bij de klant. De 
Desktop Service Tool maakt de rompslomp overbodig. Koppeling 
met het gewenste netwerk en een internettoegang is voldoende 
om overal bij te kunnen. Uiteraard middels inlog ID en wachtwoord 
beveiliging.

Onzichtbaar doch waardevol

De Desktop Service Tool is zogezegd “very low profile”; zeer klein van 
formaat en nagenoeg geruisloos. Hij wordt zonder specifieke markeringen 
of naamgeving en dus onherkenbaar geleverd. Dit voorkomt het trekken 
van aandacht van onbevoegden en nieuwsgierigen.

Het kastje ter grootte van een handpalm is eenvoudig (tijdelijk) weg te 
werken boven een systeemplafond, onder een bureau, in een (server-) kast 
of meterkast. Voor nog snellere montage is er een magneet montage set 
beschikbaar zodat er zelfs geen schroef of boormachine aan te pas hoeft te 
komen.

Power over Ethernet of adapter

Veel apparatuur wordt tegenwoordig middels Power over Ethernet 
gevoed. 
Dus naast een 230 Volt adapter voeding bieden we ook een variant met 
802.3af Power over Ethernet. Dat maakt alles nog veel eenvoudiger om 
aan te sluiten. 

En als er geen internet direct in de buurt beschikbaar is, dan kunnen 
we desgewenst ook verschillende varianten van 3G en 4G routers 
leveren. Zelfs een compleet samengestelde 3G 4G Desktop Center met 
7Ah back-up batterij, voeding, 3G 4G router met allerlei opties en een 
Desktop Service Tool in 1 kast is leverbaar. Custom samenstellingen en 
speciale wensen zijn op aanvraag mogelijk.

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. (www.RD-NetCom.nl) mag er geen tekst of brochure-format worden gebruikt in welke vorm dan ook. Druk– en zetfouten voorbehouden.


