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FORDELE BESKRIVELSE

• Nem og hurtig integration af nye hardware-model-
ler
• Intet behov for leverandørspecifikt software til 
opdatering af drivere
• Mulighed for at køre et tjek på hvilke maskiner, der 
er supporteret af CapaDrivers inden opdatering
• Logging af ændringer for nemmere troubleshooting
• Identiske driverversioner på identisk hardware gør 
det nemmere at troubleshoote
• Løbende opdatering af driver-content-pakker
• Adgang til support af specialister uden ekstra 
omkostninger.

CapaDrivers gør det nemt både at installere drivere 
på nye maskiner og at opdatere drivere på eksiste-
rende maskiner.
Servicen understøtter over 90% af udvalgte produ-
centers hardwaremodeller, når de er 5 år eller nyere.

Det er ikke længere nødvendigt at downloade og 
integrere driverpakker fra producenterne, når jeres 
virksomhed får nye hardware-modeller.

Opdaterede drivere øger sikkerheden markant men 
forbedrer også funktionalitet og performance på jeres 
maskiner.
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CAPASERVICES

CapaServices er standardløsninger, der tilfører værdi til jeres eksisterende CapaInstaller-miljø. CapaServices er 
udviklet og vedligeholdes løbende af CapaFactory Team og er supporteret af CapaSystems Kundeservice - uden 
ekstra omkostninger.
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SÅDAN FUNGERER DET

Hos CapaSystems har vi udviklet en ”motor”, som 
løbende scanner efter de nyeste driverpakker fra 
Lenovo, Dell, HP og Microsoft.

Producenternes driverpakker downloades og kon-
verteres til driver-content-pakker, som automatisk 
eksporteres til CapaOne Portal.

Via portalen kan I nemt downloade og importere de 
driver-content-pakker, der er relevante for jer.

CapaDrivers matcher automatisk jeres computer-
modeller med den tilsvarende driver-content-pakke, 
inden driveropdateringen startes.

Når driveropdateringen er færdig, logger løsningen 
hvilke drivere, der er opdateret.
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“Vi sørger altid for at holde vores drivere 
opdaterede - det lukker vitale sikkerheds-
huller, sikrer stabilitet og giver langt bedre 
performance.”

“Mange drivere følger Windows-versionen. 
Vi har oplevet, at vores maskiner bliver 
sløve og ustabile, hvis vi ikke opdaterer dri-
verne, efter vi har opgraderet Windows.”

Søren Dahl Nielsen
Deployment Specialist


