Představení služby Windows Intune

Zjednodušuje

Zvyšuje

správu počítačů.

produktivitu.

Zaměstnanci dnes často pracující vzdáleně z mnoha míst. Při práci používají různé typy
počítačů a operačních systémů. Vaše společnost nemá k dispozici pokročilé nástroje pro
správu počítačů. Vaše společnost dynamicky rostla a počítače a software byly pořizovány
podle aktuálních potřeb a ﬁnančních možností. To jsou jen některé z mnoha problémů,
kterým každý den čelí ﬁrmy, jako je ta vaše. Služba Windows Intune™ vám pomůže některé
z nich vyřešit a zároveň podstatně zjednodušuje správu počítačů. Díky kombinaci služby
v cloudu, systému Windows® a pokročilých nástrojů nabízí Windows Intune řešení, které
pomáhá udržovat produktivitu zaměstnanců. To vše s nulovými požadavky na investiční
náklady a s rychlostí nasazení celého řešení v řádu hodin.
Dvacet milionů ﬁrem a přes
miliardu lidí používá cloudové
služby společnosti Microsoft.
Využijte zkušenosti společnosti
Microsoft se službami v cloudu
a řešeními pro IT infrastrukturu
ke správě vašich počítačů.
Díky dvacetileté zkušenosti
s ﬁremním software a téměř
patnáctileté zkušenosti s cloud
computing si můžete být jisti,
že cloudové služby společnosti
Microsoft jsou dodávány se
spolehlivostí a zabezpečením,
které pro své podnikání očekáváte.

„Díky tomuto řešení mohu lépe
chránit počítače uživatelů, i když
se třeba nachází mimo ﬁremní síť.
Mám také lepší přehled o celkovém
stavu našeho IT prostředí a vidím,
co se v naší organizaci provozuje.
Mám tak možnost lépe plánovat.“
Ryan McDonnell, IT manažer,
Levick Strategic Communications

Čím je služba Windows Intune jedinečná?
Jedná se o řešení společnosti Microsoft, které slučuje:
• nástroje pro správu počítačů se systémem Windows®;
• ochranu počítačů před nežádoucím softwarem, jako jsou například viry;
• předplatné pro upgrade na nejnovější verzi systému Windows Enterprise,
takže máte k dispozici vždy nejnovější technologie.
Pomocí internetového prohlížeče pak snadno získáte přehled o aktuálním stavu vašeho
počítačového prostředí. Potřebujete k tomu jen připojení k síti Internet a klienta služby
Windows Intune nainstalovaného v každém počítači, který chcete monitorovat a spravovat.

Windows Intune vám pomůže ve třech klíčových oblastech
• Pomáhá spravovat a zabezpečit počítače prakticky odkudkoli pomocí služeb v cloudu.
• Přináší to nejlepší z Windows díky systému Windows Enterprise.
• Je přesně na míru pro vaši ﬁrmu a nabízí jednoduchou instalaci, správu a účtování.

Vyzkoušejte si službu Windows Intune zdarma,
než ji objednáte
Službu Windows Intune si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 30 dní až na 25 počítačích.
Můžete se tak důkladně seznámit se všemi možnostmi tohoto řešení a vyhodnotit přínos pro
vaši organizaci. Pokud se rozhodnete přejít na placenou verzi, stačí službu pouze objednat
a potom každý měsíc platit za její využívání. V případě zájmu o zkušební verzi navštivte
stránku www.windowsintune.cz nebo kontaktujte partnera společnosti Microsoft, který vám
pomůže službu nasadit a vyhodnotit její vhodnost pro konkrétní potřeby.

Představení služby Windows Intune
Pomáhá spravovat a zabezpečit počítače prakticky odkudkoliv
Spravujte aktualizace

Spravujte centrálně nasazení aktualizací softwaru od společnosti Microsoft.

Chraňte počítače před
malwarem

Zabezpečte počítače před nejnovějšími hrozbami pomocí centralizované ochrany postavené na technologii
Microsoft Malware Protection Engine.

Monitorujte počítače
proaktivně

Díky upozorněním na aktualizace a hrozby můžete proaktivně nalézt a vyřešit problémy s počítači dříve, než
negativně ovlivní chod vaší ﬁrmy.

Poskytujte vzdálenou
pomoc

Prostřednictvím vzdálené pomoci vyřešíte problémy s počítači bez ohledu na to, kde se vy nebo uživatelé
nacházíte.

Sledujte inventář
hardwaru a softwaru

Získáte přehled o hardwaru a softwaru, který ve ﬁrmě používáte, a můžete jej efektivně spravovat. Budete mít také
přehled o správném využití licencí. Můžete vytvářet přehledné sestavy hardwaru a softwaru určené k exportu a tisku.

Instalujte požadovaný
software

Jednoduchá instalace požadovaného softwaru do vybraných počítačů z cloudového úložiště, bez nutnosti
připojení k ﬁremní síti nebo fyzické návštěvy IT technika.

Nastavte
bezpečnostní zásady

Můžete centrálně spravovat aktualizace, bránu ﬁrewall a nastavení ochrany před nežádoucím softwarem napříč
všemi počítači, dokonce i ve vzdálených počítačích, které se nacházejí mimo vaší ﬁremní síť.

To nejlepší z Windows
Nejnovější systém
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Windows
Enterprisea přes

miliardu lidí používá cloudové
služby společnosti Microsoft.

Upgradujte své počítače na nejvyšší edici systému Windows, která obsahuje veškeré technologické novinky
a zajistí maximální bezpečnost vašich citlivých dat.

Získejte ﬂexibilitu a úspory díky standardizaci svého prostředí na jedné verzi systému Windows – Windows 7
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Nízké náklady na
provoz a údržbu

Služby Windows Intune jsou hostovány společností Microsoft. Ve vaší ﬁrmě proto nedochází ke zvyšování nákladů na
správu serverů a softwaru. Moderní technologie vám také garantují vysokou dostupnost a bezpečnost celého systému.

Po dobu, kdy je vaše předplatné aktivní, získáváte automaticky všechny nové funkce nebo aktualizace služby
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Na stránce www.windowsintune.cz získáte další informace o službě Windows Intune a můžete si ZDARMA vyzkoušet 30denní zkušební verzi.

Ryan McDonnell, IT manažer,

Levick
Strategic
Communications
Volitelný
doplněk:
Microsoft
Desktop Optimization Pack
S předplatným Windows Intune můžete zakoupit také doplněk Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) – sadu šesti pokročilých technologií pro správu
počítačů. MDOP může dále zvýšit zabezpečení či dohled a pomůže vám vyřešit kritické problémy, jako je diagnostika a oprava počítačů, které nelze spustit.
Další informace získáte na stránce www.windows.cz/mdop.
Tento dokument je poskytován pouze pro informační účely. Společnost Microsoft neposkytuje žádné
záruky týkající se tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených.

