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CapaFactory sikrer optimal udførelse af én af
it-afdelingen vigtigste opgaver. Via
CapaFactory Kundeportal kan du bestille softwarepakker udarbejdet specifikt til jeres
it-miljø - nemt og bekvemt.
CapaFactory Teamet garanterer softwarepakker af høj kvalitet lavet af nogle af
Danmarks dygtigste og mest erfarne
it-specialister

SKRÆDDERSYEDE SOFTWAREPAKKER VIA CAPAFACTORY
Du behøver ikke bekymre dig om
at en af it-afdelingens vigtigste software managementopgaver bliver løst optimalt
selv at have den rette viden internt, når det handler om
softwarepakketering
hvorvidt I leverer en stabil, produktiv og sikker digital
arbejdsplatform/station til jeres brugere
CapaFactory er vores måde at sikre optimal udførelse af én af
it-afdelingen vigtigste opgaver.
Konsulenterne i vores CapaFactory Team har stor erfaring med
softwarepakketering og tilbyder det nu som en service, der er
let at gå til og bestille.

Effektiv softwarepakketering med CapaFactory
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SOFTWAREPAKKER I HØJ KVALITET:
	Nem bestilling af softwarepakker online via CapaFactory
Kundeportal
	Overskuelig template til udfyldelse af specifikke standarder
	Inden opgaven igangsættes er der kontakt med CapaFactory Teamet vedr. pris og levering
	CapaFactory Teamet laver pakken
	Gennemtestet softwarepakke leveres direkte til download

CapaSystems har gennem årene arbejdet fokuseret med
udarbejdelse af softwarepakker til vores kunder – det være
sig standardpakker i forbindelse med det mest almindelige
tredjepartssoftware, der i dag leveres nemt og overskueligt
via CapaPacks – eller softwarepakker udarbejdet direkte til
kundens specifikke it-miljø.
CapaFactory er målrettet netop disse skræddersyede softwarepakker, der nu kan bestilles via CapaFactory Kundeportal og
udarbejdes af CapaFactory Teamet, der alene har dette område
for øje.

CapaFactory
Fordele ved CapaFactory
•
•
•
•
•

Skræddersyede softwarepakker on demand
Softwarepakker i høj kvalitet – udarbejdet af erfarne medarbejdere fra CapaFactory Team
Kortere ventetid, da softwarepakker nu bestilles direkte via CapaFactory Kundeportal
Levering af gennemtestede softwarepakker med udgangspunkt i jeres standarder
Et altid velfungerende it-miljø – stabilt, produktivt og sikkert

Ved at gøre brug af CapaFactory er du garanteret softwarepakker af høj kvalitet, da CapaFactory Teamet består af
nogle af Danmarks dygtigste it-specialister.
Du kan så bruge tiden på din it-forretning, mens vi bruger tiden på de trivielle og til tider ganske tidskrævende
opgaver.
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