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FORDELE BESKRIVELSE

• Nem og hurtig understøttelse af nye hardware 

modeller

• 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

• Automatisk vedligehold af servicen via Cloud 

Updater

• Adgang til support af specialister uden ekstra 

omkostninger

CapaDrivers gør det nemmere end nogensinde at 

installere drivere på nye maskiner og opdatere 

drivere på eksisterende maskiner.

Servicen understøtter over 92% af de største pro- 

ducenters hardware modeller, når hardware model-

lerne er under 5 år gamle.

Det er ikke længere nødvendigt at downloade og 

integrere driverpakker fra producenterne, når jeres 

virksomhed får nye hardware modeller.

I skal bare pakke computeren ud af kassen og PXE 

boote den med CapaInstaller.

Med opdaterede hardware drivere opnår I:
• højere sikkerhed

• bedre funktionalitet

• bedre ydelse
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“Vi sørger altid for at holde vores drivere opda-
terede - 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 opgra-
deret Windows.”

Søren Dahl Nielsen
Deployment Specialist
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KEY FEATURES

• Scanning - Det er muligt, at tjekke om en hard-

ware model er understøttet, og om den nyeste driver 

content pakke eksisterer i CapaInstaller, inden opda-

teringen sættes i gang. 

• Driverinstallation - Drivere kan installeres første 

gang via pakker eller under OS udrulning via 

Windows PE.

• Driveropdatering - Drivere kan opdateres via 

pakker. Der findes forskellige pakker og indstillinger 

til at styre, hvordan opdateringen skal foregå.

• Custom content pakker - Hvis den driverpakke, 

som producenten tilbyder, ikke indeholder de drivere, 

du ønsker, kan du bygge dine egne driver content 

pakker.

• Windows 11 - Windows 10 og Windows 11 er 

understøttet.

• Cloud Updater - Giver mulighed for automatisk at 

downloade og importere de relevante driver content 

pakker fra CapaOne.

• Set and Forget - Når CapaDrivers er implemen-

teret, behøver du ikke længere bruge tid på manuelle 

arbejdsgange ifm. installation og opdatering af hard-

ware drivere.
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CAPASERVICES

CapaDrivers er en del af CapaServices, som er standardløsninger, der tilfører værdi til jeres eksisterende Capa-

Installer-miljø. CapaServices er udviklet og vedligeholdes løbende af CapaFactory Team og er supporteret af 

CapaSystems Kundeservice - uden ekstra omkostninger.

SÅDAN FUNGERER DET

Hos CapaSystems har vi udviklet en ”motor”, som 

løbende scanner efter de nyeste driverpakker fra de 

største producenter - Lenovo, Dell, Microsoft og HP.

Producenternes driverpakker downloades og konver-

teres automatisk til driver content pakker.

Cloud Updater-pakken sørger for at downloade og 

importere de relevante driver content pakker til jeres 

CapaInstaller installation.

CapaDrivers matcher automatisk jeres hardware 

modeller med den tilsvarende driver content pakke, 

inden driveropdateringen startes.

Når driveropdateringen er færdig, logger løsningen 

hvilke drivere, der er opdateret.


