
Crossloop

Een tool om veilig een computer op afstand te beheren .

Download crossloop naar je bureaublad 

http://www.crossloop.com/

Instaleer het program door er op te dubbelklikken 
Klik op next

Zet een vinkje bij : i accept the agreement en klik op next 

Klik op next
Je firewal gaat nu vragen of dit programma op het net mag ?

Zet een vinkje dat het program op het internet mag(toelating geven ) , en klik op  yes
Sommige firewalls zullen een ander scherm laten zien !

http://www.crossloop.com/


Geef dus het programma toelating in de firewall ,om op het internet te mogen !
Je zult nu dit schermpje te zien krijgen , in het tabbladje join zal
bij name zal wellicht een andere naam staan !
Verander dit niet !

Bij acces code moet men niets invullen, als het uw computer is, die zal worden overgenomen.
Klik op het tabbladje host indien u zich op de computer bevind die zal overgenomen worden .
U zal dan onderstaand schermpje te zien krijgen .

Je zal nu zien dat het vakje acces code automatisch ingevuld is !
Dit is de code die u in een e-mail moet sturen, naar de persoon die uw computer op afstand zal 
bedienen .

Stuur nu die acces code naar de persoon die uw computer op afstand zal besturen , en wacht tot u 
bevestiging gekregen hebt, op de e-mail die u verstuurt hebt,tesamen met de acces code .
Pas als deze persoon u de bevestiging stuurt, dat de mail met de acces code goed is ontvangen ,
Klik je op de groene knop connect , wanneer het afgesproken uur gekomen is ,die u met de 
persoon afgesproken heeft , die uw computer op afstand zal bedienen .



U gaat dan dit scherm te zien krijgen 

Klik daar op Allow om toestemming te geven 
U gaat dan dit te zien krijgen 

Dit wil zeggen dat er een verbinding opgebouwd wordt 

Hieronder is de verbinding aktief geworden , en zal de persoon die uw computer overneemt , uw 
computer kunnen bedienen .

Let op 1 !
U kan ten allen tijde de verbinding verbreken ,door op de rode knop Disconnect te klikken !
U zal alles kunnen zien ,wat er op uw computer gebeurt , en de handelingen van degene die de 
computer bedient kunnen volgen .
Deze verbinding is veilig daar deze verbinding versleuteld wordt (zoals een bankverbinding )



Ook de gegevens die over en weer, uitgewisseld worden, worden  versleuteld, zodat niemand iets 
met die gegevens iets kan doen,of aanvangen , daar zij onbruikbaar en onleesbaar  zijn voor 
onbekenden .
Hou er wel rekening mee , dat de computer niet zo snel zal reageren als zoals uzelf de computer 
bedient daar alles naar de bediener moet gestuurd worden en omgekeerd .

ps. een kleine nevenwerking kan mogelijk zijn , namelijk dat de achtergrond van uw bureaublad, 
tijdens het tijdstip dat de computer op afstand bedient wordt even verdwijnt .
Maar na het beeindigen van de op afstand bestuurde computer , zal het terug verschijnen .
Let op 2 !
Op het moment dat de computer op afstand bedient wordt , raakt men best, de muis en het 
toetsenbord niet aan !
Met dit programma kan namelijk ook de eigenaar de computer , muis , toetsenbord nog bedienen 
terwijl de computer op afstand bedient wordt door iemand anders .
Maar dit is zeker niet aan te raden , daar dit ongewenste neveneffekten teweeg kan brengen .
Verhaegen 


