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FORDELEBESKRIVELSE

• Udbredt og veldokumenteret teknologi
• Integration til Active-Directory
• Recovery Key kan gemmes i både Active Direc-

tory og CapaInstaller
• Virker med Windows 10 og 11
• Lille indflydelse på ydelse (2-3% jvnf. flere 

forums)
• Komplet disk kryptering af systemdrev samt 

alternativt andre fysiske drev
• Uden påvirkning af brugerne med Trusted Plat-

form Module (TPM)
• Komplet indsigt i krypteringsstatus på alle com-

putere
• Gratis support

Ved fuldt ud at udnytte sikkerhedsfunktionen 
BitLocker får du en mere sikker klientplatform – 
håndteret nemt og sikkert med CapaBitLocker.
Anvender du ekstra sikkerhedsindstillinger f.eks.
Secure Boot, øger du sikkerheden yderligere.

CapaServices er standardløsninger, der tilfører 
værdi til jeres eksisterende CapaInstaller-miljø og er 
supporteret af CapaSystems Kundeservices - uden 
ekstra omkostninger.

Vi har udviklet CapaBitLocker - en service, der
• analyserer, om jeres system er klar til implemen-

tering af BitLocker og viser efterfølgende, om 
maskinerne er klar

• indeholder en TPM-pakke, som fikser udfordring-
erne med de maskiner, der ikke er klar

• sikrer nem kryptering af alle drev – herunder 
både

• OS-drev og datadrev
• sikrer – hvis nødvendigt – nem dekryptering af 

alle drev
• gemmer alle Recovery Passwords i både Active-

Directory og CapaInstaller
• indeholder en funktion til tidsindstillet overvågn-

ing og rapportering af krypteringstilstanden på de 
enkelte maskiner

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 sik-
kerhedsforanstaltning op og køre, ligesom servicen
også nemt kan tilpasses til at understøtte klienter,
der ikke er i domænet.
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