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At reducere de totale omkostninger ved installation,
administration og vedligehold af computere er en
udfordring, som kræver mere end knofedt.

Med CapaInstaller forstyrres slutbrugere ikke ved
opdateringer og installationer men kan fortsætte
deres arbejde.

At opnå tilfredse brugere, og samtidig optimere
ressourceforbruget i IT-afdelingen, kræver en
gennemtestet og stabil Unified Endpoint Management-løsning, der har bevist, at disse udfordringer
bliver taget op.

CapaInstaller udruller med få klik såvel operativsystemer, applikationer og opdateringer som mobile
device politikker og apps.

Med CapaInstaller vil man opleve, at der ikke er brug
for manuelle installationer og deraf følgende spildtid
hos brugerne, da programmer og opdateringer
distribueres fra centralt hold. Samtidigt undgår
IT-afdelingen, at medarbejdere kører i pendulfart
mellem lokationer. Man kan reagere hurtigt på
henvendelser og automatisere udrulninger af operativsystemer og software samt andre konfigurationsændringer

CapaInstaller tilpasses den specifikke netværsarkitektur og fungerer også på dele af infrastrukturen
med lav båndbredde.
• Komplet kontrol af computere og devices fra
samme management console
• Automatisér manuelle processer
• Centralisér og standardisér dine IT-services
• Reducér tidsforbrug på udrulning, distribution og
vedligehold
• Opnå hurtigere ROI via lavere totalomkostninger på
vedligeholdelse og administration.
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MAIN MODULES
• OS DEPLOYMENT - CapaInstaller Operating
System (OS) Deployment muliggør konfiguration,
udrulning og vedligehold af Windows operativsystemer. Løsningen understøtter fuldt hardwareuafhængigt Windows image med særskilt ”driver kit”
for hver computermodel i din organisation.
Derudover er der understøttelse af Change Management-processer med fuld historik for computeren.
Det er muligt at starte op fra både UEFI såvel som
PXE.
• CONFIGURATION MANAGEMENT - CapaInstaller
giver central styring af softwareudrulning og
øvrige konfigurationsændringer på alle Devices, Apple
og Windows- baserede klienter og servere. Løsningen giver mulighed for enkelt og hurtigt at udføre
udrulning af både enkel og kompleks software uden
at inddrage eller forstyrre slutbrugeren. CapaInstaller
er med Configuration Management i stand til at
udrulle såvel enterpriseapplikationer som applikationer fra Apple App Store og Google Play til både IOS
og Android devices.
• POLICY CONFIGURATION MANAGEMENT - CapaInstaller muliggør administration af iOS, Apple macOS
og Android devices. Systemet tilbyder central
administration af de politikker, der kontrollerer
devicets konfiguration og restriktion. Dette gør det
muligt for IT-afdelingen at låse eller slette tabte/
stjålne devices. Følsomme firmaoplysninger er
således sikret.
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• PACKAGE CREATOR - CapaInstaller Package Creator, som er integreret med Configuration
Management, er et effektivt værktøj til at pakketere
og tilpasse software inden udrulning. Via en intuitiv
wizard og et scripting library giver Package Creator
en hurtigere udvikling af installationspakker, højere
hit-rate ved softwareudrulning og forbedret brugeroplevelse såvel i IT-afdelingen som blandt slutbrugere.
• POWER MANAGEMENT - Power Management er
software-løsningen, der gør det nemt at styre
energiforbruget på computere. Det er en simpel
måde at opnå en betydelig besparelse, uden at
medarbejderne påvirkes i det daglige arbejde.
Windows-computeren kan f.eks. sættes til automatisk nedlukning i middagspausen eller ved lukketid. Det er endvidere muligt at inddele computerne
i forskellige grupper alt efter hvilket behov, der er for
nedlukning Windows-computere.

“De daglige opgaver har skiftet karakter,
og vi har ganske enkelt fået både overblik
og overskud til at undervise
nye brugere, udskifte computere, skærme,
netværk og servere. Med CapaInstaller har
vi fået tid til at lave vigtigt forebyggende
arbejde.”
ULRIK JØRGENSEN,
IT Chef,
Operations Support Wings
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• PATCH MANAGEMENT- Brug CapaInstaller Patch
Management-løsningen til implementering af en
skalerbar og dynamisk Change Management-proces i
forbindelse med udrulning af Windows-opdateringer.
Windows Server Update Services (WSUS) henter
opdateringer, hvorefter styring af udrulning og
konfigurationsændringer foretages af CapaInstaller
Configuration Management.

• UTILIZATION INDEX (ADD-ON) - Måling og
visning af computer startup- og logontider, computer
ydeevne i forhold til brugeroplevelsen samt
funktioner til optimering af softwareinstallation på
virksomhedens Windows-computere. Med Utilization
Index får IT-afdelingen et redskab til at være et skridt
foran og potentialet til at yde den bedste Windows
Management Service nogensinde.

• ASSET MANAGEMENT - CapaInstaller Asset
Management er en dynamisk løsning, som giver en
enkel og effektiv administration af både software-,
user- og hardware assets, som automatisk indsamles fra Windows og Apple macOS computere samt
iOS- og Android-devices. Alle informationer lagres i
CapaInstaller-databasen, hvorfra det er enkelt at bevare overblik, lave rapporter og effektivt styre licenser.

• CAPAPACKS (ADD-ON) - CapaPacks til CapaInstaller er en abonnementsservice, der giver adgang
til opdaterede CapaInstaller-pakketerede versioner
af et stort antal tredjepartssoftware. Med CapaPacks slipper du kort sagt for i tide og utide at skulle
overvåge både sikkerheds- og feature release af den
mest almindelige tredjepartssoftware og efterfølgende klargøre denne til distribution.

“Investeringen har tjent sig ind - og vi har
fået langt mere værdi ved at vælge CapaInstaller i forhold til SCCM.”
Senior Manager,
BANG & OLUFSEN
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