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Med vores Capto365 løsning kan du tage din sag med overalt 

Capto365 gør det muligt at håndtere sagsbehandling, 

kommunikation og økonomi i et samlet system.  

Der er mange fordele ved at lægge din advokatløsning i skyen. 

Hos Capto lægger vi stor vægt på det høje sikkerhedsniveau og 

den øgede produktivitet, vores kunder oplever. Capto365 er 

Capto’s cloudbaserede hosted advokatløsning.  

Med Capto365 får du: 

• Adgang til data og til at opdatere data uanset tid og sted – 

blot du har internetadgang.  

• En fleksibel løsning med et væld af funktionalitet. 

• Sikkerhed for at ingen data er offentligt tilgængelige. Du ved 

altså præcis, hvor data befinder sig. 

• 24/7 beredskab 

 

 

Capto365 giver dig 100% frihed 
Læg din advokatløsning i skyen og få adgang 24/7 - hvor end du befinder dig 

 

Capto365: 
 

Fast pris pr. bruger 

24/7 beredskab 

Høj sikkerhed 

Adgang overalt 

 

Skabt til vores 
løsninger: 

 
Advo+ 

CapLegal 
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En cloudbaseret løsning med åbenlyse fordele 

Fast pris pr. bruger pr. måned 

Sparer dig for udgifter til egne servere og vedligeholdelse 

Ingen udgifter til egne licenser eller software opdateringer 

Skabt til din CapLegal eller Advo+ løsning  

Garanteret oppetid 

24/7 beredskab/support som taler dansk 

Arbejd med udvalgte funktioner på din mobil og tablet 

Opdater data uanset tid og sted 

Hurtig og automatisk udrulning af opdateringer fra Capto 

Office-pakken er med i løsningen 

Automatisk daglig back-up 

Persondataforordningen er opfyldt på Capto365 

 

SKAL VI MØDES? 
 

Kunne du tænke dig, 

at få din advokat -

løsning i skyen? 

 

 

RING TIL OS 
 

Så aftaler vi et møde, 

hvor vi forklarer, 

hvordan det foregår 

og hvad det kan gøre 

for din virksomhed 

fremadrettet   

Capto A/S udvikler software-baserede forretningsløsninger til advokatvirksomheder, medlemsorganisationer og 
virksomheder, der arbejder med ejendomsadministration. Der er tale om kundetilpassede brancheløsninger, der er 
udviklet på Microsoft Dynamics og andre Microsoft teknologier.  

Capto er i dag markedsførende leverandør. 

Capto A/S: 
 
 

Grundlagt 1987 
 

Konsulenthus 
 

Ledelsesejet siden 
2010 

 
25 års erfaring med 

specialiserede 
løsninger 

 
20 dedikerede 
medarbejdere 

 


