
 Zcela nový systém aktivace a správy předplatného služby Windows Intune . 

Tento portál (který znáte již ze služby Office 365) nabízí rozšířené možnosti 

práce s účty, uživateli, jejich právy a přístupy, poskytuje jednotný přístupový 

bod do Admin Windows Intune konzole, do Podnikového portálu služby, 

Online znalostní bázi, umožňuje eskalaci servisního požadavku na podporu 

služby atd. 
 Microsoft Online Services Directory Synchronization tool - hlubší 

integraci v oblasti hybridních scénářů nasazení služby Windows. Tato Single 

Sign-On služba bude dostupná s GA Windows Intune 3.0.  
 Nová, vylepšená Windows Intune Admin konzole nabízející lepší přehled, 

nové funkce a celkově usnadňující správu infrastruktury koncových zařízení 
 Mobile Device Management – Windows Intune nyní nabízí kontrolu nad 

širokou škálou mobilních zařízení a tabletů, které běží na různých 

platformách; od Apple iOS 4.0 (a novější) přes Android 2.1 (a novější), 

iPhone až po Microsoft Windows Phone 7.0 (a novější). Monitoring, správa 

a vzdálené akce pro tato mobilní zařízení probíhají pomocí služby Microsoft 

Exchange (on-prem) ActiveSync (EAS), která je nyní plně integrována s 

Windows Intune Admin konzolí. 
 Windows Intune Company Portal – Podnikový portál služby Windows 

Intune pro zaměstnance/uživatele koncových zařízení pokrytých službou 

Windows Intune. Tento webový portál přináší zaměstnancům/uživatelům 

počítačů, tabletů a smartphonů nejen přístup k verifikovaným aplikacím 

připraveným ke stažení a instalaci, ale i možnost interakce s jejich IT 

oddělením, vyžádání vzdálené pomoci a jednoduchý přehled o jejich 

koncových zařízeních. Tento unikátní portál je dostupný i v mobilní verzi pro 

přenosná zařízení. 
 Enhanced Group Management - Nové možnosti v oblasti definic skupin 

uživatelů, zařízení a jejich flexibilní kombinace. 
 Integrace existujících bezpečnostních skupin pomocí navázání na on-prem 

Active Directory 
 Rozšířené možnosti práce s bezpečnostními politikami a jejich 

nastavováním (i pro mobilní zařízení) 
 Optimalizace šířky přenosového pásma a datových toků. Díky tomuto 

vylepšení dosáhnete plynulého a bezproblémového nasazení i větších balíčků 

software na spravované počítače. Software, aktualizace a aplikace mohou být 

nyní efektivněji implementovány i pomocí lokálního Subnetu 
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