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Beheer tot 3 PC’s!

6 FUNCTIES 
1 USB-STICK

Extern bureaublad

Overdracht van bestanden

Delen van bestanden

Synchroniseren van bestanden

Uitnodigen van gasten

1GB opslagcapaciteit

EENVOUDIGE INSTALLATIE: TOT DRIE PC’S

Steek uw BeAnywhere USB-stick in maximum drie pc’s die 
verbonden zijn met het internet en klik op “INSTALL”. Volg de 
eenvoudige instructies die verschijnen op het scherm. De pc zal 
klaar zijn voor toegang op afstand in minder dan een minuut. Zo 
simpel is het met de Universal Networking en Zero Confi guration 
technologie van BeAnywhere – u hebt helemaal geen technische 
expertise nodig.

Nu laat u uw pc aanstaan in verbinding met het internet en u 
neemt uw BeAnywhere USB-stick mee.

EENVOUDIGE TOEGANG OP AFSTAND: 
IN LUTTELE SECONDEN

Steek uw BeAnywhere USB-stick in een computer die over 
een internetverbinding beschikt. BeAnywhere zal automatisch 
starten. Klik op “LOGIN” en kies de computer waartoe u 
toegang wilt verkrijgen. Klik op “CONNECT” en het is alsof u 
achter uw eigen pc hebt plaatsgenomen.

EENVOUDIGE BEVEILIGING: GECODEERD, 
LAAT GEEN SPOREN NA

BeAnywhere gebruikt twee afzonderlijke wachtwoordniveaus. 
Alle communicatiebewerkingen zijn ook digitaal ondertekend 
en gecodeerd. De kers op de taart: BeAnywhere laat geen 
enkel spoor na op de pc die u hebt gebruikt voor toegang – 
meld u af wanneer u klaar bent, neem uw BeAnywhere USB-
stick mee en het is alsof u er nooit bent geweest.

Hoe vaak hebt u dit al meegemaakt? U moet 
checken of die dringende e-mail al in uw inbox 
zit of u hebt een essentieel bestand nodig, 
maar helaas, u zit niet achter uw computer.

Eindelijk is er een snelle, gemakkelijke en 
volledig veilige manier om op afstand toegang 
te krijgen tot uw computer. Met BeAnywhere 
ziet en beheert u remote tot drie computers, 
terwijl het net lijkt alsof u erachter zit.

Met één eenvoudige, veilige USB-stick

Extern bureaublad
Bekijk, beheer en krijg toegang tot alles 
wat op uw pc staat – zelfs wanneer u zich 
aan de andere kant van de wereld bevindt! 
Lees uw e-mails, voer toepassingen uit, 
bekijk uw gegevens – doe met andere 
woorden alles wat u had willen doen indien 
u achter uw eigen computer had gezeten.

Overdracht van bestanden
Breng gemakkelijk en veilig bestanden over 
van en naar uw remote computer. Verleen 
veilige download- en uploadtoegang tot 
bestanden aan collega’s, vrienden of familie 
– altijd en overal. 

Delen van bestanden
Deel bestanden van willekeurige grootte, 
zonder dat u ze hoeft te uploaden. 
Selecteer gewoon het bestand dat u wenst 
te delen en met wie u het wenst te delen. 
Deze personen zullen een e-mail ontvangen 
met een veilige link om het bestand te 
downloaden. U beslist hoe lang het bestand 
beschikbaar blijft en hoe vaak het kan 
worden gedownload.

Synchroniseren van bestanden
Synchroniseer een onbeperkt aantal 
bestanden en volledige mappen tussen 
uw lokale en remote computer met één 
muisklik.

Uitnodigen van gasten
Nodig een vriend of collega uit om uw 
scherm te delen of uw toetsenbord en muis 
te bedienen om een computerprobleem te 
helpen oplossen. U beslist hoeveel controle 
uw gast krijgt en hoe lang.

Lokale opslag
De BeAnywhere USB-stick is ook een 
draagbaar opslagmedium met 1GB 
opslagcapaciteit voor uw belangrijkste 
bestanden.

BeAnywhere – toegang op afstand 
tot maximaal 3 pc’s voor één jaar. 
Abonnement jaarlijks te verlengen om 
verder te genieten van dit product.
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Nu ook Windows® 7 compatibel

Inclusief 3 LICENTIES

Onbeperkt gratis support
Onbeperkte technische support per e-mail via links in het helpmenu van 
elke afzonderlijke toepassing altijd binnen handbereik... volledig gratis. 
En als dat nog niet genoeg is, vindt u een lijst FAQ’s met antwoorden op 
de meest gestelde vragen in de Ability Knowledge Base op onze website 
www.ASIability.nl.

Netbook
Friendly†

Een functierijk, compatibel, gebruiksvriendelijk 
en bovendien betaalbaar Office softwarepakket, 
ideaal voor gebruik op kantoor, thuis of op 
school. ASI Ability Office biedt al de essentiële 
productiviteitstoepassingen die elke pc-gebruiker 
echt nodig heeft in een onmiddellijk vertrouwde 
gebruikersinterface.

Tot zeven complete toepassingen in één compatibel, krachtig en 
betaalbaar Offi ce pakket, speciaal ontworpen om aan de behoefte van 
ondernemers, thuisgebruikers, studenten en scholen te beantwoorden.
Dankzij de vertrouwde gebruikersinterface van Ability Offi ce kunt u meteen aan de slag. Bestanden delen met 
anderen is eenvoudig door laden van en opslaan in MS *.doc, *.xls, *.ppt en *.mdb fi les, Adobe® PhotoShop 
*.psd bestanden en alle andere gangbare grafi sche formaten met ASI Ability Offi ce – het kosteneffi ciënte en 
gebruiksvriendelijke alternatief voor MS Offi ce®, dat meer interessante functies biedt dan de concurrentie.

Instant PDF-aanmaak – Niet langer tijd 
verspillen bij het exporteren van documenten 
naar andere softwarepakketten. Met deze 
toegevoegde functie kunnen universeel 
aanvaarde Adobe PDF-bestanden worden 
aangemaakt met slechts één klik vanuit alle 
relevante toepassingen. Zo komen originele 
documenten veilig aan en wordt documenten 
online publiceren snel en eenvoudig. 
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Write – MS Word® compatibele tekstverwerking
Alles wat u nodig hebt om professionele brieven, rapporten, prijsopgaven, memo’s, mailings 
en nieuwsbrieven op te stellen en te bewerken. Write beschikt over alle functies die u van 
een tekstverwerker van topkwaliteit mag verwachten: spellingcontrole en thesaurus, lijsten 
met opsommingstekens of nummering, frames, tabellen, autocorrectie, automatische 
spelling, kop- en voetteksten, talrijke paragraaf- en lettertypeopties, interactieve linialen, 
intelligente bewerking via sleepfuncties, snelmenu’s voor gemakkelijke tekstcorrectie, de 
mogelijkheid om afbeeldingen, rekenbladen en grafi eken in te voegen, en nog vele andere 
essentiële functies. Write ondersteunt ook een breed scala aan bestandsformaten voor 
export en import. 

Spreadsheet – MS Excel® compatibel rekenblad
De perfecte tool voor het beheer van al uw cijfergegevens, of het nu gaat om 
businessinformatie, gezinsfi nanciën, ingewikkelde berekeningen of huiswerkproblemen. 
Om u te helpen wegwijs te worden uit uw cijfers bevat Ability Spreadsheet alle essentiële 
elementen die gebruikers van een rekenbladprogramma nodig hebben. Verder is deze 
tool ook voorzien van een reeks geavanceerde functies, zoals grafi eken, draaitabellen en 
macro’s, zodat werken met cijfergegevens een fl uitje van een cent wordt

Database – MS Access® compatibele database
Een krachtig systeem voor gegevensbeheer dat ideaal is voor het opslaan en analyseren 
van gestructureerde gegevens of informatie, zoals adresboeken, inventarissen, klanten- 
en productlijsten en andere gegevens die in tabellen kunnen worden gegoten. U kunt 
gedetailleerde rapporten aanmaken en onderhouden, waarbij informatie gefi lterd, 
gesorteerd en gegroepeerd kan worden weergegeven afhankelijk van uw precieze behoefte. 
Zo wordt analyseren en beslissingen nemen eenvoudiger.

Presentation – MS Powerpoint® compatibele diapresentatie
De perfecte toepassing voor het ontwerpen van uw professionele presentaties. Een breed 
scala aan visuele en teksteffecten garanderen dat uw boodschap een maximale impact 
heeft. U maakt uw presentaties zo eenvoudig of geraffi neerd als u zelf wenst. Dankzij de 
combinatie van de vertrouwde ontwerpinterface en de uitgebreide set creatieve functies 
levert u kwaliteitsvolle presentaties af.

Photopaint – Adobe® Photoshop® compatibele bewerking van foto’s en afbeeldingen
Een functierijk bewerkingsprogramma voor foto’s en afbeeldingen dat qua interface en 
mogelijkheden voor gebruikers van Adobe Photoshop vertrouwd zal aanvoelen. 
De belangrijkste elementen zijn tekentools, kleurpaletten, borstels, selecties, werken met 
lagen en fi lters voor speciale effecten. U kunt met andere woorden alle grafi sche effecten 
en bewerkingen aanbrengen die u nodig hebt.

Photoalbum – Organisatie van digitale afbeeldingen
Met deze gebruiksvriendelijke toepassing kunt u uw digitale foto’s en andere afbeeldingen 
gemakkelijk opslaan en organiseren. Ale gangbare grafi sche formaten worden ondersteund. 
Via de interface met verschillende vensters biedt Photoalbum een duidelijk overzicht van 
mappen, albums, favorieten en bestandslijsten. Voor de weergave kunt u voor alle foto’s in elke 
willekeurige map of album kiezen tussen miniatuur, volledig scherm of doorlopende diashow.

Draw – Software voor vectorgebaseerde lijntekeningen en lay-out
In deze toepassing voor vectorgebaseerde lijntekeningen en lay-out kunt u de ingebouwde 
tekentools gebruiken voor lijnen, rechthoeken, bogen enzovoort. U kunt ook uit de vrije 
hand tekenen en zelf ontwerpen maken. Ideaal voor uw eigen logo’s en clip art, het 
plannen van kamerindelingen of het toevoegen van effecten aan foto’s en presentaties.
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ASI Ability Office Home 
USB-versie – perfect voor netbooks.

ASI Ability Offi ce Home vereist beperkte ruimte voor de installatie en 
gebruikt weinig systeemcapaciteit– ideaal dus voor netbooks.

Netbooks beschikken ook niet over een optische drive, zodat de installatie van 
software vaak een probleem vormt. Maar niet met ASI Ability Offi ce Home, 
omdat het ook beschikbaar is op USB-stick en dus perfect geschikt voor 
installatie op netbooks. Verder geniet u van 1GB draagbare opslagcapaciteit op 
de stick voor uw belangrijkste bestanden en documenten.

Write ✓ ✓

Spreadsheet ✓ ✓

Database ✓

Presentation ✓ ✓ ✓

Photopaint ˈ✓ ✓ ✓

PhotoAlbum ✓ ✓ ✓

Draw ✓ ✓ ✓


