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BitLocker med CapaInstaller

Drevkryptering med BitLocker beskytter data
på en enkel og sikker måde - specielt hvis man
gør brug af CapaInstaller til implementering og
administration.
Få en mere sikker klientplatform ved fuldt ud
at udnytte sikkerhedsfunktionen BitLocker på
Windows 10.

KRYPTER OG BESKYT LOKAL DATA
Du behøver ikke bekymre dig om
lokal data er beskyttet i forbindelse med tyveri eller uautoriseret adgang til computerne
al lokal data er fjernet fra tidligere brugere i forbindelse med
genbrug eller ved bortskaffelse af harddiske
Drevkryptering med BitLocker er en nem og sikker måde at
beskytte data på – specielt hvis det implementeres og administreres ved hjælp af CapaInstaller.

Krypter lokal data med BitLocker på Windows 10
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SERVICE FRA CAPASYSTEMS:
Vi har udviklet en konsulentservice, der består af fire elementer
	Kvalitetssikring af at jeres system er klar til implementering
af BitLocker
	Nem kryptering af alle drev
	Nem dekryptering af alle drev, hvis nødvendigt
	Funktion til overvågning og rapportering af krypteringstilstanden på enkeltmaskineniveau

Der er tale om enkel implementering, der foregår uden
brugerne bliver forstyrret i deres arbejde – og du slipper for at
sidde med flere forskellige værktøjer, når du skal administrere
din IT-drift.
Med CapaInstaller skal der ikke installeres ekstra servere eller
agenter for at få denne nødvendige sikkerhedsforanstaltning
op og køre, ligesom servicen også nemt kan tilpasses til at
understøtte klienter, der ikke er i domænet.

BitLocker med CapaInstaller
Fordele ved BitLocker
• Udbredt og veldokumenteret teknologi
• Indbygget integration til Active-Directory (GPO support og key backup)
• Recovery Key gemmes i Active-Directory, så den nemt kan findes frem
• Gratis indbygget i Windows 7, 8 og 10
• Lille indflydelse på ydelse (2-3% jvnf. flere forums)
• Full disk kryptering
• Uden påvirkning af brugerne med Trusted Platform Module (TPM)
• Kommandolinie baserede værktøjer til administration
Ved fuldt ud at udnytte sikkerhedsfunktionen BitLocker får du en mere sikker klientplatform.
Anvender du ekstra sikkerhedsindstillinger f.eks. Secure Boot, øger du sikkerheden yderligere.
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