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FORDELE BESKRIVELSE

• Enkelt overblik over manglende softwareopdater-

inger

• Administrer softwareopdatering med sikker trin-

for-trin tilgang

• Se alle manglende opdateringer via dashboards

• Få jeres endpoints tættere på ISS DSS-kampatibi-

litet

CapaOne Updater gør det let at højne sikkerheden 

og løbende sikre, at tilgængelige 3. parts program-

mer er fuldt opdaterede.

Produktet sikrer dine enheder mod sikkerhedssår-

barheder, som kan blive farlige og give adgang for 

virusangreb og Malware.

Updater er, ligesom Reliability og AdminOnDemand, 

et produkt udviklet af CapaSystems, baseret på 

CapaOne. 

Med vores Updater får du opdateret 3. parts pro-

grammer automatisk. Agenten scanner og viser, hvis 

der ligger opdateringer, som bør håndteres – og fixer 

det nemt og overskueligt. 

Det er muligt at vælge enten manuel eller automatisk 

opdatering - det er DIT valg.
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 KEY FEATURES HVORDAN DET VIRKER

• Brug mindre tid på at patche - Brug nogle minut-

ter hver måned på at patche alle dine endpoints ved 

at automatisere med workflow.

• Få viden og kontrol - Updater giver dig alt det, du 

har behov for i forhold til viden om og administra-

tion af opdateringer af tredjepartssoftware på dine 

endpoints.

• Scan for opdateringer - Scan automatisk alle dine 

endpoints for manglende opdateringer.

• Førstegangsinstallation - Hvis du har brug for 

softwaren på et endpoint, er det er ikke noget pro-

blem, da du kan installere tredjepartssoftwaren, 

selvom softwaren ikke er installeret.

• Find og administrer med filtre - Med filtre kan 

alle endpoints administreres med valgte værdier fra 

inventory.

• Software og support af høj kvalitet - Vi tilbyder 

teknisk support fra vores egne eksperter på dansk og 

engelsk. Produktet er designet og udviklet i Danmark 

af udviklere fra CapaSystems A/S.

Manglende opdatering af 3. parts programmer er 

i langt de fleste tilfælde årsag til, at virksomheder 

kompromitteres. Derfor skal virksomheder virkelig 

være på vagt, når det kommer til at holde deres pro-

grammer opdateret.

Ikke desto mindre prioriteres dette ikke altid.

En proaktiv Patch Management-tilgang forbedrer sik-

kerheden på virksomhedens endpoints og er med til 

at forhindre virus, ransomware og andre trusler.

Updater understøtter alle deployment tools - f.eks.

CapaInstaller, SCCM eller Intune.


