10 hlavních výhod služby Windows Intune
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10 hlavních výhod služby Windows Intune
Zaměstnanci pracující vzdáleně
z mnoha míst. Mnoho různých
konfigurací počítačů. Omezené
zdroje. Toto je jen několik
problémů z mnoha, kterým každý
den čelí firmy, jako je ta vaše.
Služba Windows Intune™ nejen
pomáhá řešit tyto problémy,
ale také posouvá správu
počítačů na zcela novou úroveň
jednoduchosti. Díky kombinaci
služeb v cloudu, systému
Windows® a pokročilých nástrojů
nabízí Windows Intune komplexní
řešení, které pomáhá udržovat
vaše počítače a zaměstnance na
vrcholu výkonnosti.

1

Pomáhá spravovat a zabezpečit počítače prakticky odkudkoli.

Služba Windows Intune pomůže vašim zaměstnancům udržovat produktivitu
v kanceláři i na cestách. Stačí mít pouze připojení k síti Internet. Díky
jednoduché webové konzole mohou pracovníci IT oddělení poskytnout
vzdálenou pomoc, centrálně spravovat aktualizace a proaktivně chránit počítače
před hrozbami malware. Uživatelé se tak budou moci plně soustředit na práci.

2

Získejte to nejlepší z Windows.

Standardizace počítačového prostředí přináší vašim zaměstnancům větší
komfort a vaší firmě usnadňuje správu. Můžete upgradovat na systém
Windows 7 Enterprise nebo používat předchozí verzi, záleží na vaší volbě.
Díky intuitivnímu rozhraní, pokročilým možnostem vyhledávání a nástroji
BitLocker® chránícím důvěrná data nabízí systém Windows 7 Enterprise vašim
zaměstnancům to nejlepší z Windows. Po dobu, kdy je vaše předplatné aktivní,
získáváte také nárok na upgrade na nejnovější operační systém. Nemusíte se
tedy starat o nákup licencí na upgrade, až nastane pravý čas.

3

Dosáhněte velkých výsledků s malými investicemi do technologií.

4

Zastavte hrozby nežádoucího softwaru dříve, než vás ohrozí.

Windows Intune je řešení zahrnující vše v jednom, které nabízí správu počítačů,
ochranu před malware a upgrade systému Windows v rámci jednoho snadného
nákupu. Díky nízkým nákladům na provoz, jednoduchému účtování a bez
nutnosti absolvovat školení je snadné začít řešení okamžitě používat.

Služba Windows Intune poskytuje účinnou centralizovanou ochranu a pomáhá
udržovat vaše počítače v bezpečí před nejnovějšími bezpečnostními hrozbami.
Díky bezpečnostnímu systému postaveném na Microsoft® Malware Protection
Engine a používajícím stejné důvěryhodné technologie jako Microsoft
Forefront® Endpoint Protection a Microsoft Security Essentials získáte ochranu
v reálném čase, která poskytuje informace o aktuálním stavu a upozorňuje
na rizika. Vaše počítače budou ochráněny před dynamickými formami
škodlivého software, včetně spyware, virů a rootkitů.
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„Windows Intune nám přináší
přehled o situaci, díky němuž
můžeme být proaktivnější ve
správě našich počítačů. Naši
zaměstnanci mohou využívat
počítače na maximum bez
zbytečných výpadků. Každý je
produktivnější.“
Geoff Cummins,
IT odborník,
Sno Falls Credit Union

5

Udržujte své počítače aktualizované.

6

Rozpoznejte problémy dříve, než budou mít dopad na podnikání.

7

Snadno sledujte svůj majetek a spravujte licence.

8

Spravujte více zákaznických účtů z jednoho zobrazení.

9

Získejte přehled o situaci pomocí reportovacích nástrojů.

10

Cloud, na který se můžete spolehnout.

Můžete centrálně spravovat nasazení aktualizací od společnosti Microsoft
a balíčků Service Pack. Pomocí webové konzole můžete zvolit, které
aktualizace chcete nasadit do svých počítačů a pomoci tak zachovat jejich
hladký běh.

Služba Windows Intune zjednodušuje proaktivní monitorování počítačů
a posílá výstrahy, díky kterým můžete nalézt potencionální problémy dříve,
než negativně ovlivní fungování vašich počítačů. Můžete nastavit, abyste
dostávali výstrahy týkající se bezpečnosti a aktualizací a byli informováni
o nalezených hrozbách či neúspěšných instalacích důležitých aktualizací.
Problém tak můžete vyřešit dříve, než se počítače stanou zranitelnými.

Efektivní správa inventáře je klíčová z pohledu optimalizace stávajících
investic. Pomocí služby Windows Intune můžete jednoduše zobrazit
a sledovat inventář hardware a software ve své organizaci.

Pokud jste poskytovatel řešení nebo IT konzultant, můžete použít službu
Windows Intune ke správě počítačů svých zákazníků. Konzole umožňuje
seskupit všechny zákaznické účty do jednoho pohledu, můžete se tak plně
soustředit na aktuální potřeby zákazníků.

Získejte přehled o tom, co se děje ve vašem počítačovém prostředí. Rychle
můžete například zjistit status aktualizací, softwaru či licencí. Pomocí několika
jednoduchých kroků můžete vytvořit sestavu, která obsahuje úplný seznam
všech aplikací nainstalovaných na vašich počítačích, které jsou spravovány
pomocí služby Windows Intune. Můžete tak lépe analyzovat specifické
potřeby uživatelů ve své organizaci. Tato data lze také exportovat do aplikace
Microsoft Office Excel® a dále s nimi pracovat.

Společnost Microsoft je lídrem v řešeních pro IT infrastrukturu díky rodině
produktů Microsoft System Center. Získané zkušenosti jsme uplatnili při
vývoji služby Windows Intune. Windows Intune využívá výhody infrastruktury
služby Windows Update, jedné z největších služeb v cloudu na světě, která
každý měsíc poskytuje aktualizace stovkám milionů počítačů. S nepřetržitou
podporou a 99,9% garancí dostupnosti se můžete spolehnout, že služba bude
k dispozici, když ji potřebujete. Garance dostupnosti je spojena s finanční
kompenzací v případě jejího nedodržení.

Získejte více informací o Windows Intune a vyzkoušejte ZDARMA 30denní zkušební verzi na webu
www.windowsintune.cz.
Tento dokument je poskytován pouze pro informační účely. Společnost Microsoft
neposkytuje žádné záruky týkající se tohoto dokumentu nebo informací v něm
obsažených.

